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Resumo 

Num contexto em que emergem novos formatos e que os consumidores mudam as 

suas preferências, é necessário pensar sobre os centros comerciais existentes, desafiados 

pelos desenvolvimentos do ponto de vista da oferta e da procura. Estando a sua vitalidade 

comprometida, muitos são aqueles que se tornam em centros comerciais mortos, fenómeno 

que se tem vindo a intensificar. Embora seja uma realidade pouco conhecida no meio 

académico, a verdade é que os centros comerciais mortos em alguns países como os EUA, 

onde são comumente chamados de dead malls, já são bem conhecidos.  

Neste sentido, existe a necessidade de aprofundar o conhecimento acerca deste 

fenómeno. Dado isto, o objetivo deste estudo é identificar e compreender as razões que levam 

ao aparecimento dos centros comerciais mortos. Dado o âmbito do presente estudo, 

circunscrevemo-nos à Área Metropolitana Norte de Lisboa.  

A metodologia compreende duas fases. Na primeira, realizou-se um levantamento 

extensivo no qual foram visitados 150 centros comerciais, de forma a aferir quais eram os 

centros comerciais mortos, através do registo de observações sob um conjunto de critérios. Na 

segunda fase, foram seleccionados 4 estudos de caso constituídos por 3 centros comerciais 

mortos e 1 antigo centro comercial morto que foi revitalizado. Nestes, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas a gestores. 

Os resultados deste estudo mostram-nos que os centros comerciais mortos são fruto 

da sua conceção, uma vez que correspondem a tipologias que se encontram na fase de 

declínio. Em acréscimo, através dos estudos de caso, verificamos que os centros comerciais 

mortos foram concebidos sob uma visão exclusivamente imobiliária e que isso influenciou o 

modo como foi constituída a gestão. Em resultado, sendo estes stakeholders pouco 

especializados na área do retalho e, por isso, pouco ligados às preocupações comerciais, 

verificou-se que as suas práticas de gestão, essenciais para manter a vitalidade, foram 

inadequadas ou inexistentes.  

Palavras-chave: geografias do comércio; centros comerciais mortos; teorias do retalho; ciclo 

de vida; práticas de gestão. 
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Abstract 

In a moment when new formats are emerging and consumers are changing their 

preferences, it is vital to reflect on the existing shopping malls, which are being challenged by 

the developments not only from the point of view of offer, but also demand. With their vitality 

endangered, many become dead malls, a phenomenon that has increased over the last years. 

Although this is a thematic that is currently underexplored by scientific research, the reality is 

that dead malls, in some countries such as the USA, are a well-known issue. 

In this sense, there is a need to enhance knowledge on this phenomenon. With this in 

mind, the objective of this study is to identify and understand the reasons that lead to the 

emergence of dead malls. Given the scope of this study, we focused in Northern Lisbon 

Metropolitan Area.  

The methodology comprises two stages. First, a survey was conducted, in which 150 

shopping malls were visited, in order to identify dead malls, through observation under a set of 

criteria. In the second stage, 4 case studies were selected: 3 dead malls and a former dead mall 

which was revitalized. Semi-structured interviews were conducted with managers.  

The results of this study show that dead malls are a result of their conception, given 

that they correspond to typologies that are in their decline phase. Moreover, through the case 

studies, we have verified that dead malls were conceived under an exclusively real estate 

perspective and that influenced the constitution of the mall’s management. In result, these 

stakeholders had little expertise in the retail area and, being apart from commercial concerns, 

their management practices, essential for the mall’s vitality, were inadequate or inexistent. 

 

Keywords: retail geographies; dead malls; retail theories; life cycle; management practices  
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1. Introdução 
 

Os centros comerciais são espaços de consumo que têm um papel central na 

sociedade atual. Os consumidores procuram estes lugares para consumir a grande diversidade 

de produtos que eles oferecem, mas também para experienciar as suas características 

próprias. Mais do que um papel utilitário, o centro comercial tem um papel cultural e social 

fundamental (Cachinho, 2002; Cachinho, 2006; Jayne, 2006; Featherstone, 2007; Miles, 2010). 

No entanto, nas últimas décadas tem-se assistido ao declínio de vários centros comerciais 

(Parllette e Cowen, 2011; Scharoun, 2012; Schatzman, 2013). Apesar de ser ainda um 

fenómeno pouco conhecido, os centros comerciais mortos, cujo termo advém da tradução 

literal de dead malls, têm vindo a ganhar cada vez mais importância na realidade portuguesa 

(Teixeira, 2014). 

Embora seja algo relativamente novo para nós, a verdade é que em países como os 

Estados Unidos da América onde os centros comerciais surgiram muito mais cedo, os 

designados dead malls não são de todo uma novidade, ultrapassando já as 3800 unidades 

(Garrefa, 2005). Estes correspondem maioritariamente ao formato enclosed, uma tipologia de 

centro comercial que começou a ser construída nos anos 50, crescendo e expandindo-se por 

todo o país durante as décadas seguintes em áreas suburbanas (Redell, 2009; Parlette e 

Cowen, 2011; Scharoun 2012;). Dada a sua representatividade e sucesso, esta tipologia 

tornou-se como símbolo do tradicional mall americano (Brown, 1992; Coleman, 2006; Garrefa 

e Vargas, 2007; Garrefa, 2011). Para além de lugares de consumo, estes centros comerciais 

que estão hoje em declínio eram marcos identitários para as comunidades envolventes na 

medida em que promoviam as sociabilidades e colmatavam a falta de espaço público nas áreas 

suburbanas. Recentemente, desafiados por novas tipologias como as big box e os life style 

centres, os enclosed malls vivem uma situação de profundo mal-estar e muitos já encerraram. 

Os centros comerciais mortos caracterizam-se por terem baixas taxas de ocupação, baixo 

tráfego de consumidores e apresentam elevados níveis de degradação no edificado (Redell, 

2009; DeadMalls.com). No fundo, os empreendimentos nesta situação deixam de funcionar 

como centros comerciais uma vez que todas as características desse conceito são colocadas 

em causa e inviáveis. Atualmente, no caso americano, estamos perante uma viragem da 

cultura de consumo, saturada do típico centro comercial e onde os consumidores são 

seduzidos pelas novas formas de comércio (Coleman, 2006; Scharoun, 2012). 

A partir do conhecimento da situação atual do sector da venda a retalho nos EUA e 

sabendo que existem centros comerciais portugueses em estado de declínio e outros já 
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encerrados, surge a necessidade de conhecer e compreender o que se passa em Portugal. É 

nesta linha de pensamento que surge a presente investigação. Tendo como ponto de partida 

que a existência de centros comerciais mortos em Portugal são um facto, surge a necessidade 

de conhecer o seu perfil mas, sobretudo, perceber o seu aparecimento. Sendo um fenómeno 

relativamente recente, quando comparado com os EUA, e tendo em conta que não existem 

estudos sobre esta temática, existe um caminho importante a ser desbravado. Posto isto, 

existem duas razões que nos levaram a realizar esta investigaçãoe. Por um lado, o facto de 

sabermos que o o fenómeno dos centros comerciais mortos se tem intensificado e, por outro, 

o escasso conhecimento científico sobre esta realidade. 

Perante este contexto, a presente dissertação pretende compreender e identificar as 

razões que levam ao aparecimento de centros comerciais mortos. Para se cumprir este 

objetivo principal, é necessário delinear alguns objetivos específicos, que são os seguintes: 

1. Analisar a evolução das tipologias dos centros comerciais da AML Norte, através de 

pesquisa documental e recolha de informação no terreno, de modo a avaliar o 

dinamismo dos diferentes tipos de empreendimentos. 

2. Identificar os centros comerciais mortos e moribundos, através do levantamento dos 

atributos ligados à vitalidade dos empreendimentos, de forma a traçar um perfil dos 

mesmos.  

3. Avaliar as práticas de gestão dos centros comerciais mortos, através da realização de 

entrevistas aos administradores dos empreendimentos, de modo a entender os 

fatores responsáveis pelo insucesso dos projetos na AML Norte.  

A presente investigação alicerça-se num referencial teórico sustentado nas várias 

teorias que explicam as mudanças no comércio retalhista. Tendo em conta que estas dão 

conta dos vários estágios pelo qual uma empresa de retalho pode passar, acreditamos que 

poderão ser significativamente uteis para explicar a razão para o aparecimento de centros 

comerciais mortos através do entendimento do seu percurso de vida. Para além disso, a 

utilização destas teorias fornece-nos a capacidade de conjugar três importantes áreas dentro 

do setor da venda a retalho que trazem um conjunto de explicações para as mudanças 

ocorridas. Referimo-nos à oferta, à procura e ao ambiente onde se inserem (contexto).  

Existem três grupos de teorias e dentro de cada uma delas podemos constatar que 

estas diferentes áreas são abordadas. Por um lado temos as teorias cíclicas, que assumem o 

papel principal nesta investigação por duas razões. Em primeiro lugar, dão-nos conta do 

percurso de vida dos empreendimentos comerciais através das suas diferentes fases. Deste 

modo, fornecem-nos uma compreensão sobre como é que um centro comercial chega à última 

fase, a de declínio (Brown, 1992; Lowry, 1997; Fernie et al. 2003). Note-se que a fase declínio é 
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aquela que os centros comerciais mortos atingem. Ao longo da apresentação das diferentes 

fases do percurso de vida dos empreendimentos retalhistas, também nos é dado um conjunto 

de informações sobre as práticas necessárias para evitar o declínio. Essas práticas baseiam-se 

sobretudo na forma como é gerido um centro comercial, dando especial atenção a quatro 

áreas da gestão: marketing, (re)comercialização, renovação e manutenção. Em simultâneo, é 

dada especial atenção ao comportamento do mercado nos diferentes momentos, 

nomeadamente a concorrência. Deste modo, podemos analisar questões tanto do ponto de 

vista da oferta como do ambiente onde operam. A teoria do ciclo de vida do produto é 

assumida nesta investigação como fazendo parte do conjunto de teorias cíclicas, pelo seu 

potencial explicativo no caso dos centros comerciais mortos, baseando-se no facto de que 

estes também podem ser vistos como produtos na medida em que existem formatos novos 

que aparecem e outros que acabam por deixar de serem usados (Garrefa, 2005; Garrefa e 

Vargas, 2007; Garrefa, 2011). Assim sendo, parte-se do princípio que os centros comerciais 

representam vários produtos, através da existência dos seus diferentes formatos e que, no 

caso português, é notória a existência de uma transição de conceito que se traduz em produto. 

Antes, eram apenas meros aglomerados de lojas e o único aspeto que partilhavam era o 

espaço em comum onde se inseriam. A iniciativa de construção de centros comerciais advinha 

de construtores ou indivíduos com um fraco capital, sem qualquer formação na área do 

comércio a retalho e que pretendiam apenas fazer lucro com o empreendimento. Mais tarde, 

o conceito de centro comercial muda e novos tipos de stakeholders entram e fazem com que 

este mude por completo a sua filosofia. Tornam-se espaços de consumo planeados, geridos 

como uma unidade e, como tal, podendo alterar e adaptar todas as suas componentes sempre 

que necessário uma vez que têm poder total sobre o centro. O perfil do gestor muda por 

completo, pois torna-se mais especializado na área da venda a retalho ao contrário dos 

anteriores que estavam completamente alienados do sector (Observatório do Comércio, 2000; 

Cachinho, 2002). Com a entrada destas novas entidades, o conceito de centro comercial 

reinventa-se e marca uma transição de tipo de produto, do ponto de vista da teoria 

mencionada.  

Contudo, para este conhecimento sobre a evolução dos centros comerciais 

portugueses, é necessária nesta dissertação a existência de um capítulo dedicado à evolução 

dos centros comerciais. Por um lado, nos EUA e na Europa, porque é necessário haver um 

enquadramento geral de onde estes estabelecimentos surgiram e que novas formas têm 

tomado e, por outro, importa fazer uma análise da Área Metropolitana de Lisboa (AML), de 

modo a compreender na realidade portuguesa, que novos produtos surgiram e quais entraram 
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em declínio. Esta é uma peça fundamental para estabelecer uma ligação com a teoria do ciclo 

de vida do produto. 

Também a ter em conta na nossa análise são as teorias ambientais que se caracterizam 

essencialmente pela influência exterior sobre os estabelecimentos comerciais. Neste caso é 

dada especial atenção a fatores do exterior que possam contribuir para a mudança de 

comportamento das empresas. Tendo em conta que a avaliação da concorrência e do 

consumidor são elementos externos e fundamentais para a vitalidade dos centros comerciais, 

estes foram considerados nesta investigação como aspetos a ter em conta na gestão de um 

centro comercial (Brown, 1992; Fernie et al. 2003).  

O último conjunto de teorias são as dos conflitos. Estas vêm na sequência da influência 

dos fatores externos sobre os estabelecimentos comerciais, focando-se mais concretamente 

na capacidade de resposta que estes poderão dar perante a inovação (Gist, 1971; Dawson 

1979; Brown, 1992; Fernie et al., 2003).  

Tendo em conta o âmbito em que esta investigação é realizada, não é exequível fazer 

um estudo sobre todo o país e, por isso, circunscrevemo-nos à Área Metropolitana Norte de 

Lisboa.  

O modelo de análise delineado para a investigação tem subjacentes duas hipóteses. 

Uma diz respeito à abordagem extensiva do problema e a outra à análise de carácter intensivo. 

A primeira hipótese foi criada com base na fase 1 do modelo de análise. Tendo como ponto de 

partida a teoria do ciclo de vida do produto e a análise feita às tipologias de centros 

comerciais. Acredita-se que o fenómeno dos centros comerciais pode ser interpretado à luz 

desta teoria, vulgarmente aplicada aos produtos. Posto isto, caso se observe que uma tipologia 

tenha cessado de se difundir, a hipótese que surge é que esta tenha chegado à última fase do 

ciclo de vida do produto, pelo menos no espaço em análise: a AML Norte. Deste modo, a 

hipótese que se formula é a seguinte: 

H1 – Os centros comerciais mortos correspondem a tipologias de centros comerciais que 

deixaram de ser promovidas, e que por isso, entraram na fase de declínio.  

A fase 2 da investigação permite-nos realizar uma análise em maior profundidade dos centros 

comerciais mortos. Esta permite avaliar as práticas dos gestores dos empreendimentos e a sua 

capacidade para responder aos desafios do ambiente em que operam: a evolução do 

comportamento do consumidor e da concorrência. Assim sendo, levanta-se a seguinte 

hipótese: 
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H2 – A morte dos centros comerciais explica-se pelas práticas dos gestores que foram 

inadequadas para responderem aos desafios que mais comprometem a vitalidade dos 

empreendimentos. 

Relativamente à metodologia, pretende-se criar uma teoria combinada, como 

podemos ver reflectida através das hipóteses apresentadas acima, criando assim uma 

explicação para o aparecimento de centros comerciais mortos. Tal como referido, a primeira 

fase caracteriza-se por ser de índole extensiva. Em primeiro lugar é necessário fazer uma 

atualização da base de dados do Observatório do Comércio cuja data é 2000 de forma a inserir 

todos os centros comerciais que abriram desde então na AML Norte. Tendo essa tarefa 

realizada, é possível fazer uma análise, no tempo, sobre a evolução dos centros comerciais, 

podendo identificar, através das suas tipologias, quais os tipos de formatos que se encontram 

em declínio e em crescimento, baseando-se nos princípios da teoria do ciclo de vida do 

produto. Seguidamente, foi efetuado um trabalho de campo do qual se levantaram todos os 

centros comerciais mortos e centros comerciais moribundos. Este levantamento foi aplicado a 

todos os centros comerciais da AML Norte, um total de 157, excetuando 7 que não se 

conseguiram localizar. A partir do levantamento destes dados, poderemos identificar o perfil 

dos centros comerciais mortos e ainda, verificar se estes pertencem às tipologias que se 

encontram em declínio.  

Relativamente à segunda fase desta investigação, esta baseia-se em métodos de 

carácter intensivo e tem como principal objectivo obter informações com um grau de 

profundidade mais elevado. Para isso, utilizaram-se três estudos de caso com características 

que pudessem ilustrar o perfil padrão de centro comercial morto de forma a conhecermos 

mais pormenorizadamente estes empreendimentos. Para obtenção dessa informação foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas a indivíduos que eram proprietários dos centros 

comerciais mortos seleccionados. Procurou-se com isso obter uma informação sobre o 

percurso de vida destes centros comerciais, aplicando as teorias cíclicas, mas acima de tudo 

entender que razões estiveram por de trás da sua morte, nomeadamente ao nível das práticas 

de gestão e das perceções perante a concorrência e o consumidor. Por último, tendo 

consciência que se torna cada vez mais necessário saber o que fazer aos centros comerciais 

mortos, utilizou-se um quarto, também anteriormente centros comercial morto, mas que foi 

recentemente revitalizado. Para recolha dessas informações realizou-se igualmente uma 

entrevista semi-estruturada ao gestor.  

A presente dissertação organiza-se do seguinte modo. Primeiro é exposto o estado da 

arte que assenta em três capítulos principais. Começa-se com uma exposição das teorias das 
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mudanças do comércio retalhista, dando conta dos vários tipos que existem. De seguida é feita 

uma análise sobre a evolução dos centros comerciais nos EUA, na Europa e, depois, na AML. 

Por último, é introduzido o conceito de centro comercial morto, mostrando as suas diferentes 

variantes e como este tem sido tratado. Após este quadro teórico, segue-se o capítulo 

metodológico onde é apresentada a estrutura conceptual e o modelo de análise que alicerça 

esta investigação. Por último, seguem-se os resultados que estão divididos em duas partes. Na 

primeira apresenta-se o trabalho extensivo desta investigação e na segunda os resultados 

referentes à parte intensiva, ou seja, aos estudos de caso. Cada um destes capítulos apresenta 

uma discussão. No final, são apresentadas as conclusões desta investigação, unindo assim os 

resultados extensivos e os intensivos e estabelecendo ligação com a parte teórica.  
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2. Opções metodológicas e conceptuais para a abordagem dos centros 

comerciais mortos na AML 
 

Antes de entrarmos na análise dos centros comerciais mortos e moribundos no território 

que escolhemos para alicerçar a nossa investigação, precisamos de apresentar as nossas 

opções metodológicas. Muitos caminhos poderiam ter sido percorridos, mas por razões 

pessoais, a começar pela familiaridade com o território da AML Norte, ou de cariz mais 

científico, como a minha investigação anteriormente desenvolvida sobre o ciclo de vida do Vila 

Franca Centro, ditaram que as linhas de rumo a seguir seriam as que passo a apresentar, 

necessariamente, de forma breve.  

 

Modelo de análise 

 

A presente investigação tem como base teórica as teorias da venda a retalho e as 

alterações ocorridas do ponto de vista da oferta, que permitam compreender o surgimento e 

difusão dos centros comerciais mortos. Por questões de exequibilidade do projeto, este 

modelo será aplicado apenas ao fenómeno na AML Norte. A falta de informação em fontes 

documentais e a necessidade de recorrer a trabalho de campo tornavam inoperacional o 

alargamento da pesquisa a territórios mais vastos, como o território da AML na sua totalidade. 

Partiremos das teorias da venda a retalho expostas para desenvolvermos um modelo 

integrado sobre as causas que estão na base do fenómeno dos centros comerciais mortos sob 

o prisma da oferta (Figura 1). 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 1 – Mapa conceptual.  
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 O conceito de centro comercial morto emerge como conceito descritivo explicado 

através das teorias da venda a retalho (Figura 2). Estas teorias comportam diferentes sub-

conceitos ou dimensões de análise (Tabela 1). Assume-se que para explicar o fenómeno dos 

centros comerciais mortos necessitamos de mobilizar diferentes teorias da venda a retalho, 

que no conjunto concorrem para uma teoria combinada. Ao nível da explicação existem dois 

níveis que se torna necessário frisar. Em primeiro lugar, gira em torno da teoria do ciclo de 

vida do produto que nos remete para um patamar extensivo. Em segundo lugar, temos as 

restantes teorias que necessitam de métodos de caráter intensivo (Figura 2). Porém, as teorias 

explicativas de caráter intensivo podem explicar a teoria explicativa de caráter extensivo. 

Apesar das intensivas explicarem a extensiva, não implica que deixem de ser elas explicativas 

também, pois no final, todas explicam o conceito de centro comercial morto. É através desta 

estrutura que se partiu para a criação de um modelo de análise. É necessário assim ter-se em 

conta que este modelo terá mais do que um tipo de análise, que será explicado nos métodos.  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2 – Esquema conceptual de síntese.  

 

 Como dissemos anteriormente, a explicação do fenómeno dos centros comerciais 

mortos e moribundos mobiliza diferentes teorias. Estas refletem três conjuntos de fatores: a 

oferta, o contexto ou ambiente e a procura. Através das teorias cíclicas, identificam-se quatro 

áreas fundamentais nas quais os gestores dos centros comerciais devem atuar: o marketing, a 

renovação, a re-comercialização e a manutenção dos empreendimentos. Acrescentou-se ainda 

um tópico sobre a composição da oferta do centro comercial uma vez que existem teorias 

cíclicas que defendem a evolução desta (teoria da roda da venda a retalho e teoria do 

acordeão). No essencial, na explicação temos, por um lado, o mercado, ligado aos 

competidores (diretos e indiretos), que se traduz no aparecimento de centros comerciais da 
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mesma tipologia (competidores diretos) e em outros tipos de centros (competidores 

indiretos). Quanto mais avançada for a idade do centro comercial, maior será a concorrência, 

pois várias inovações surgem. Perante esta situação, os gestores dos centros comerciais vêem 

a sua capacidade de resposta desafiada e as teorias do conflito explicam esse processo, que se 

traduz em duas hipóteses: (i) os gestores ficam pela fase do choque e fazem vários ataques 

defensivos para travar as inovações; (ii) os gestores reconhecem e adaptam-se à realidade. Se 

a primeira hipótese acontecer, então o centro comercial torna-se um produto ameaçado e 

pode vir a entrar na fase de declínio até acabar por encerrar. Isto traduz assim o príncipio da 

teoria do ciclo de vida do produto no qual os produtos são sucessivamente esmagados pelos 

novos que surgem e portanto passam por um ciclo em que estão constantemente produtos 

novos a aparecer e produtos a terminar no mercado. Caso se opte pela segunda via, então 

haverá uma capacidade de resposta à inovação e por isso o centro comercial torna-se capaz de 

persistir no mercado, alcançando assim a última fase da teoria do conflito.  

   

Tabela 1 – Conceitos descritivos e conceitos explicativos. Elaboração própria. 

Conceito descritivo Conceito explicativo 

Centro comercial morto 

          (dead mall) 

Centro comercial moribundo 

Produto (des)consumido 

Encerramento lojas/centro comercial 

Movimento de consumidores 

Volume de vendas 

Lucro 

Tipologia em declínio 

Práticas internas Promotor/gestor 

• Marketing 

• Renovação 

• Re-comercialização 

• Manutenção 

Práticas externas promotor/gestor 

-Mercado concorrêncial 

-Competidores diretos/indiretos 

-Comportamento do consumidor 

Conjuntura económica 

 

Outro ponto-chave que influencia o contexto em que se inserem os centros comerciais 

são os consumidores, através do seu comportamento. O consumidor tem vindo nas últimas 

décadas a transformar-se e por isso as suas preferências mudam. É necessário o gestor do 

centro comercial estar atento a essas mudanças. Vários comportamentos demográficos e 
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sociais de um determinado território podem fazer com que o centro comercial existente se 

torne desajustado. Se a população alvo muda, então tem de existir um ajuste para que o 

centro comercial não se direcione para uma população que não existe na sua envolvente. 

Deste modo, vemos aqui refletidas dois temas que mexem com o ambiente, salientando desta 

forma a importância das teorias ambientalistas para a construção de uma explicação sobre o 

aparecimento dos centros comerciais mortos.  

Como podemos observar, as teorias da venda a retalho encontram-se implícitas neste 

mapa conceptual. A teoria do ciclo de vida do produto encontra-se na dimensão do produto 

que chegou ao fim. Esta é provavelmente aquela que se deteta logo com maior destaque, pois 

as outras estão mais conjugadas. As teorias cíclicas verificam-se não só nas práticas dos 

gestores e dos promotores como também no mercado. Porém, o mercado tem aliado a si um 

contexto, o contexto de mudança da oferta, que faz com que as teorias ambientais também 

entrem nesta dimensão. Em simultâneo, também a teoria do conflito se encontra na dimensão 

das práticas dos gestores e promotores na medida em que é através destas que poderemos 

observar se existiu alguma reconhecimento e adaptação. Ao mesmo tempo isso está 

dependente do comportamento do mercado, pois são estes que aparecem com inovações, 

inovações essas que também se encontram explanadas na teoria do ciclo de vida do produto. 

Como vemos, as teorias da venda a retalho estão interligadas, daí a necessidade de as 

combinar na explicação dos centros comerciais mortos ou moribundos.   

A presente investigação inclui duas abordagens distintas. Numa primeira fase opta-se 

por um trabalho extensivo, e na segunda fase, dado o interesse de aprofundamento de 

algumas questões, opta-se por utilizar uma análise intensiva (Figura 3). 

Na primeira fase começou-se pela análise da evolução dos centros comerciais na AML. 

Teve-se como base outros trabalhos empíricos para se compreender de que forma, quando e 

onde surgem os primeiros centros comerciais e a sua evolução até ao presente. Porém, dado 

que não existe bibliografia a datar essa evolução a partir de 2000/2001, conduziu-se uma 

atualização dessa evolução. Para isso, recorreu-se ao Anuário Estatístico da Associação 

Portuguesa dos Centros Comerciais a fim de verificar que outros centros abriram entretanto e 

verificar que novos formatos surgem na AML. Para além disso, recorreu-se a notícias nos 

meios de comunicação social que nos indicavam a abertura de centros comerciais ou previsões 

de abertura. Esta informação foi acrescentada à base de dados criada pelo Observatório do 

Comércio (2000), a qual possui a lista de centros comerciais que abriram em Portugal. Desta 

forma, pôde-se identificar quantos novos centros surgiram, onde e em que formato, de forma 

a darmos seguimento à caracterização da evolução dos centros comerciais na AML. Esta 

primeira etapa foi fundamental para verificar os comportamentos da evolução dos centros. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3 – Modelo de análise da abordagem dos centros comerciais mortos na AML. 

 

Terminada esta caracterização, dentro dos meios que nos estavam disponíveis, houve 

a necessidade de aprofundar a análise desta evolução. Conduziu-se então a análise dos 

comportamentos das tipologias de centros que foram criadas no âmbito do estudo do 

Observatório do Comércio (2000). Num prisma mais abrangente, serão analisados os 

comportamentos da evolução das duas tipologias principais. De seguida, dentro de cada uma, 

será ainda feita a mesma análise de forma a verificar mais especificamente quais são as 

tipologias que mais correspondem para o padrão de comportamento que se identificará na 

análise a priori. O propósito desta análise é a identificação dos centros comerciais em declínio. 

Em simultâneo, podemos também avaliar quais são os tipos de centros comerciais em declínio 

e em ascenção, indiciando uma possível mudança de paradigma no sector. Esta etapa permitiu 

mais tarde verificar se os centros comerciais mortos correspondem a um tipo em concreto de 

empreendimentos ou afeta por igual as diferentes categorias.  

 De seguida, tratou-se a identificação dos centros comerciais mortos. Com recurso à 

base de dados do Observatório do Comércio (2000) atualizada para a AML Norte, procedeu-se 

ao levantamento dos centros comerciais que encerraram e do número de lojas vazias que 

possuem os existentes. Estas serão as duas questões centrais deste trabalho de campo. Este 



24 
 

levantamento foi conduzido de duas formas. Os centros comerciais localizados no município 

de Lisboa foram visitados de forma a validar quais encerraram ou quantas lojas vazias 

continham os que se encontram abertos. Em relação aos restantes municípios que compõem a 

AML Norte, nos centros comerciais a que foi possível obter contato telefónico, procedeu-se 

por essa via. Contudo, grande maioria foi necessário visitá-los (100), dado o insucesso do 

contacto telefónico. No total, foram levantados 150 centros comerciais dos 157 existentes (os 

restantes 7 não foi possível encontrar pela morada indicada). Através desta recolha de 

informação, podemos não só identificar os centros comerciais que encerraram, os centros 

comerciais mortos, como também, ter uma noção de quais são os que se encontram numa 

situação de mal-estar e, por isso, evidenciam estar em declínio. Este levantamento teve em 

conta um conjunto de critérios específicos. Estando conscientes de que embora o número de 

lojas abertas seja um dos fatores mais importantes da vitalidade de um centro comercial, não 

queremos, porém, descurar outros fatores que também o mostram. Desta forma, em todos os 

centros comerciais que foram visitados foi realizado um registo de observações sobre o seu 

estado atual. Isto traduz-se essencialmente na sua imagem, se apresenta sinais de degradação, 

ou fraca manutenção e limpeza. Para além disso, fizeram-se registos sobre o movimento de 

consumidores em cada centro comercial. No entanto, estas são observações que, embora 

registadas, não foram quantificadas ao contrário do número total de lojas encerradas. O 

mesmo se tentou fazer para os que estavam encerrados, observando aquilo que é possível. 

Para além disso, é uma mais-valia ter estes registos de campo visto que nos confere um maior 

conhecimento dos centros comerciais da AML Norte.  

Para além de verificarmos se o centro comercial se encontra encerrado ou não, caso a 

resposta seja positiva, consideramos importante saber qual o ano em que esse mesmo 

encerrou. Como estes centros se encontram de portas fechadas, o contacto com alguém que 

nos diga esta informação torna-se difícil. Porém, aferiu-se esta informação através de antigos 

lojistas ou pessoas na envolvente do centro. Sabendo que por vezes a memória pode falhar, 

tentaremos fazer esta pergunta no mínimo a três pessoas na envolvente, para cada centro 

comercial encerrado encontrado. Pretende-se com este levantamento cumprir um dos 

objetivos desta investigação, a identificação do perfil do centro comercial morto. Em 

acréscimo, poderemos ainda verificar quais os centros comerciais que poderão estar em vias 

de se tornarem também um centro comercial morto. As variáveis que compõem o perfil que se 

pretende traçar dos centros comerciais mortos são essencialmente uma seleção das existentes 

encontradas na base de dados do Observatório do Comércio, como poderemos verificar nas 

tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2 – Variáveis caracterizadoras dos dead malls. 

Variáveis selecionadas a partir do 
Observatório do Comércio 

Tipo de resposta 

Ano de abertura Resposta numérica 

Freguesia Resposta nominal 

Município Resposta nominal 

Unidade de Gestão 1 – Sim 
2 – Não 

Tipo de Gestão 1 – Comissão de lojistas 
2 – Empresa de gestão 

Regime de exploração das lojas 1 – Aluguer 
2 - Compra 
3 – Sistema misto  

Número lugares de estacionamento Resposta numérica 

Área Brutal Locável (ABL) Resposta numérica  

Tipo de edifício  1 – Adaptado 
2 – Construído de raíz  

Funções 1 – Só comercial 
2 – Comercial e residencial 
3 – Comercial, residencial e escritórios 

Número total de lojas Resposta numérica 

Número total de lojas vazias em 2000 Resposta numérica 

Localização 1 - Centro da cidade 
2 – Em eixos de expansão do centro 
3 – Bairro residencial 
4 – Periferia 
5 – Novas urbanizações (periferia) 

Mix planeado 1 – Sim 
2 – Não 

Lojas âncora  1 – Sim 
2 – Não 

Lojas Franchising 1 – Sim 
2 – Não 

Número de lojas âncora Resposta numérica 

Fonte: (Observatório do Comércio (2000) 

 

 

Tabela 3 – Variáveis criadas para caracterização dos dead malls. 

Variáveis criadas Tipo de resposta 

Ano de encerramento Resposta numérica 

Situação 1 – Aberto 

2 – Fechado 

3 – Fechou mas abriu noutro conceito 

4 – Nao fechou mas foi renovado para outro conceito 

Número de lojas vazias em 2014 Resposta numérica 

 

Serve o presente conjunto de variáveis para saber qual a identidade dos centros 

comerciais mortos da AML Norte e, acima de tudo, podermos analisar que relação têm estes 

com as tipologias identificadas na análise da evolução dos centros comerciais da AML.  

Relativamente à segunda parte da investigação, ligada à abordagem intensiva, 

pretende-se com esta selecionar alguns estudos de caso que permitam ir mais além do que a 
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análise extensiva nos mostra. Assim, esta será construída através de entrevistas aos gestores 

dos empreendimentos. Estas permitem-nos ter uma visão mais profunda dos fatores que 

estiveram na base da morte de unidades concretas. 

O principal objectivo destas entrevistas é compreender que práticas existiram por 

parte dos gestores dos centros comerciais. Através desse entendimento, podemos verificar se 

estes gestores possuem conhecimento do que se deve fazer para que um centro comercial se 

mantenha ativo. Para além disso, pretende-se também compreender a perceção que os 

mesmos têm das alterações que ocorreram no mercado e as respostas que souberam dar às 

mesmas para assegurar a viabilidade dos empreendimentos. O mesmo exercício se fez em 

relação ao território envolvente e o perfil da procura. No final das entrevistas, pede-se ao 

entrevistado que reflicta sobre o que se fez no centro comercial e o que se poderia ter feito. 

Desta forma, apuramos não só as práticas e as perceções dos gestores, mas também a sua 

explicação sobre o que poderá ter corrido mal que justifique o declínio da virtalidade ou 

encerramento dos empreendimentos. O guião da entrevista encontra-se disponível no anexo I. 

  



27 
 

3. Mudanças do comércio retalhista e seus modelos explicativos 
 

O comércio retalhista, sendo um sistema dinâmico que está sujeito a influências 

externas (Cachinho, 2014), tem assistido a alterações significativas nas últimas décadas 

provenientes de diferentes atores e das várias mudanças ambientais (sociais, económicas, 

políticas e culturais). A junção destes dois aspetos contribui para uma nova configuração das 

paisagens comerciais e das práticas de consumo (Cachinho, 2002; Miles, 2010). O papel do 

retalhista enquanto mero intermediário entre a produção e o consumo desapareceu com o 

aparecimento das cadeias de distribuição. Em simultâneo, um novo peso é dado ao 

consumidor no sistema retalhista, tendo em consideração as suas necessidades, desejos, 

gostos e valores, fatores que se tornaram importantes para as estratégias das empresas (Vargo 

e Lusch, 2004). Desta forma, novos atores surgem no sistema da venda a retalho, 

designadamente os promotores imobiliários, designers e marketeers. Estes implementam 

novas formas de comércio, assentes no consumidor, que se torna co-produtor (Ritzer, 2014). 

Isto vem revolucionar os formatos existentes não só nas lojas mas também na criação de 

complexos multifuncionais e multiusos. São criados ambientes onde a híper-realidade 

(simulacros e simulações) se sobrepõe à realidade e onde o simbolismo entra como oposição 

ao funcionalismo (Miles, 2010; Cachinho, 2011). Conjugando esta alteração com as que se 

sucederam no território, surgem novos conceitos de de venda a retalho como os centros 

comerciais e as grandes superfícies especializadas, ou os hipermercados. O contexto territorial 

apoia este desenvolvimento através dos processos de expansão da cidade e da 

suburbanização. Estes trazem consigo desenvolvimentos nas infraestruturas rodoviárias que 

impulsionam o aumento do uso do automóvel, contribuindo para a criação de novas 

centralidades onde a acessibilidade e a facilidade de estacionamento são fatores imperativos 

(Barata-Salgueiro, 1996). Este desenvolvimento constrói-se sob a lógica de uma cidade 

policêntrica em oposição à lógica da cidade monocêntrica, onde o comércio e os serviços se 

localizavam num centro principal. O aparecimento dos centros comerciais de maior dimensão 

e as grandes superfícies espelham uma cidade que já não se organiza sob um modelo 

hierárquico, combinando agora modelos de localização diferentes (Barata-Salgueiro, 1998; 

Barata-Salgueiro, 1999; Wrigley e Lowe, 2002; Cachinho, 2011). 

Existem quatro grandes linhas teóricas que se debruçam sobre as mudanças da venda 

a retalho. A primeira reúne no seu seio as teorias cíclicas que pressupõem a existência de um 

ciclo de vida das empresas e dos estabelecimentos. A segunda coloca a enfase na adaptação 

das empresas e das lojas ao ambiente económico, político e cultural em que operam, tendo 

em consideração diferentes escalas geográficas. A terceira diz respeito às teorias dos conflitos 
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entre formatos de estabelecimentos e localizações dos mesmos, com especial destaque para 

as que opõem os comerciantes independentes às cadeias de distribuição e as localizações 

ancoradas na centralidade com as que conferem primazia à acessibilidade e à facilidade de 

circulação e parqueamento do automóvel. Por último, a quarta reúne as teorias que procuram 

combinar diferentes perspetivas para dar conta das mudanças. 

Neste capítulo, analisam-se algumas destas teorias nas suas dimensões mais 

significativas, com o objetivo de construir o referencial teórico que suporta a explicação do 

fenómeno dos centros comerciais mortos, objeto de estudo desta dissertação. Acredita-se que 

a sua utilização é essencial para a compreensão do aparecimento dos centros comerciais 

mortos por várias razões. Em primeiro lugar, as teorias cíclicas dão-nos conta das várias fases 

pelas quais um centro comercial passa ao longo do seu percurso de vida. Ler o percurso de 

vida do centro comercial pode apontar-nos as razões essenciais do seu declínio e 

encerramento através da análise do seu comportamento nas diferentes fases. Por outro lado, 

as teorias ambientais poderão ajudar-nos a compreender se existem fatores externos que 

possam influenciar o desempenho de um centro. Em terceiro lugar, as teorias do conflito dão-

nos as ferramentas necessárias para compreender se algum tipo de inovação colocou em 

causa a vitalidade dos centros comerciais. Por último, as teorias combinadas, que como a 

própria designação sugere, combinam diferentes perspectivas, assumem também particular 

relevância nesta investigação na medida em que o aparecimento de centros comerciais mortos  

será melhor explicado se recorrermos aos contributos de diferentes teorias, uma vez que se 

trata de um fenómeno complexo. 

3.1.Teorias Cíclicas  

 

As teorias cíclicas desdobram-se em três teorias: a roda da venda a retalho (wheel of 

retailing), o ciclo de vida da venda a retalho (retail life cycle) e o acordeão da venda a retalho 

(retail accordion).  

A teoria da roda da venda a retalho, apresentada por Hollander (1960) e Nieschlag 

(1955 in Salgueiro, 1996), comporta três fases caracterizadas por um comportamento 

progressivo (Figura 4). Desta forma, na primeira fase as empresas iniciam-se no mercado de 

forma ligeira, começando num patamar inferior (Brown 1995; Fernie et al., 2003). Os custos de 

investimento, tanto do formato como dos serviços que dispõem, são baixos, à semelhança dos 

preços que praticam.  

Na segunda fase, o que se faz é investir um pouco mais na oferta. Deste modo, 

adicionam-se novos tipos e gamas de produtos ou densificam-se as existentes, criam-se novos 
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tipos de serviços e melhora-se a qualidade prestada dos mesmos. Em consequência, os preços 

dos produtos sobem.  

Na terceira fase, a empresa consegue atingir um patamar mais elevado no mercado 

que se materializa num nível de qualidade de oferta bastante elevado. Associado a isto, existe 

uma mudança de destino do público-alvo e o consumidor-tipo altera-se. Contudo, apesar de 

esta teoria nos remeter para uma expansão das empresas no mercado, são referidos alguns 

constrangimentos e limitações nesta teoria. Por um lado, existem áreas do mercado que se 

encontram num ponto de saturação, pelo que a sua expansão não é favorável nem vantajosa. 

Como alternativa, muitas empresas fundem-se com ou adquirem outras empresas.  

Por outro lado, Fernie et al. (2003) considera que não é possível aplicar esta teoria 

universalmente. Isto porque nem todas as empresas de venda a retalho têm de começar pela 

fase 1 aqui apresentada, podendo iniciarem-se logo em upmarket formats. Para além disto, 

esta teoria não pode ser aplicada às empresas que se internacionalizam.  

As vantagens que podemos retirar desta teoria prendem-se com o facto de os 

retalhistas poderem ter uma noção, um conhecimento sobre a sua tendência, ou seja, estarem 

cientes de qual a altura em que devem alterar as características do seu formato de de venda a 

retalho bem como da sua restante oferta. Para além disso, é importante que reconheçam que 

existe uma maior vulnerabilidade na fase 3. 

 

 

Fonte: Fernie et al. (2003). 

Figura 4 – Teoria da roda da venda a retalho.  

Passemos agora para outra teoria cíclica, designada por ciclo de vida da venda a 

retalho. Esta teoria assume uma linha temporal e são identificadas quatro fases distintas no 



30 
 

ciclo de vida de um empreendimento de venda a retalho, que segue uma ordem cronológica. 

Estas fases são as seguintes: inovação, crescimento, maturidade e declínio (Figura 5). Cada 

uma destas fases caracteriza-se por ter um determinado período de tempo, que varia 

consoante o formato ou a empresa em questão. Algumas podem ter um ciclo de vida muito 

curto enquanto outras um ciclo muito mais longo (Lowry, 1997; Fernie et al., 2003). Entende-

se assim que, tal como o produto, as instituições de venda a retalho também possuem um 

ciclo de vida. William et al. (1976) referem que esta é uma teoria que se baseia no ciclo de vida 

do produto (teoria explicada mais adiante), de tal modo que as suas diferentes fases têm 

características e comportamentos semelhantes, mas aplicado ao comércio retalhista.  

Existem dois grandes grupos de fases no ciclo de vida dos centros comerciais: as fases 

até à abertura do centro comercial e as fases após a sua abertura. Porém, importa referir que 

as explicações acerca de cada fase são uma aproximação, não podendo ser aplicadas de modo 

determinista. 

 

Fonte: Fernie et al. (2003). 

Figura 5 – Ciclo de vida da venda a retalho.  

 

Segundo a empresa Property Management (sem data), existem fases prévias, ou seja, 

fases antes do próprio empreendimento existir, que são: a fase de projeção do 

empreendimento, que consiste na fase do projeto onde se define que centro comercial se 

pretende construir: escolhe-se a localização, define-se o plano estratégico, obtêm-se as 

licenças, procuram-se recursos financeiros, entre outros aspetos. É nesta altura que se 

determina o verdadeiro sucesso do projeto, pois se existirem falhas, estas poderão ser um 

grave problema no futuro e de difícil corrreção. Depois, temos ainda a fase da realização do 

centro comercial em que se obtém a documentação contratual, são elaboradas as regras do 
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centro, arrendamento dos lojistas, etc. Após estas duas fases, teremos então as fases após a 

abertura do centro comercial, que têm sido mais exploradas na literatura científica. 

A fase de Inovação tem a duração aproximada de um ano. No que diz respeito às 

estratégias de gestão, com o propósito de atrair clientes, aposta-se na publicidade, em 

atividades promocionais, eventos com celebridades e espetáculos. São ainda feitos esforços 

para assinar contratos com novos comerciantes a longo prazo. Relativamente às estratégias 

dos lojistas, estes também apostam na publicidade. Partindo do princípio arriscado que o 

produto é uma novidade, não são feitas promoções relativamente a preços mas sim 

publicidade à loja e à marca. De forma a saber que tipo de mercadoria o cliente mais gosta, o 

comerciante opta inicialmente por um sortido amplo de produtos, de forma a ajustar a sua 

oferta às necessidades dos seus clientes. 

Ainda nesta fase, os retalhistas bem-sucedidos têm como principal vantagem o facto 

de existirem poucos competidores diretos e, por isso, é fácil as suas vendas crescerem 

rapidamente, transitando assim para a fase de desenvolvimento acelerado. Todas as inovações 

mal sucedidas não conseguem passar para a fase seguinte. Assim, nesta fase, são feitos vários 

investimentos em criações (inovações), ligados à oferta e à promoção do formato em questão. 

Esta é também uma altura de expansão, ou seja, o número de unidades dissemina-se. Deste 

modo, os custos de investimento são bastante elevados nesta fase pelo que não é possível 

retirar ainda lucros significativos.  

A fase de Desenvolvimento Acelerado, como o nome indica, é quando há uma rápida 

ascensão do centro comercial. A nível do mercado, o número de centros comerciais similares 

cresce rapidamente dado o seu sucesso. Dado o elevado volume de tráfego no centro 

comercial desta fase, muitos comerciantes começam a competir para arrendar espaços neste. 

Nas estratégias da gestão, a administração modera o controlo sobre o centro, isto é, são 

reduzidas as despesas de publicidade. Neste momento, não é importante tentar atrair lojistas 

pois o objectivo já foi atingido. No que diz respeito aos comerciantes, há um crescimento do 

volume de vendas assim como do tráfego de loja. A publicidade é agora mais direcionada para 

que os consumidores ganhem mais interesse pela oferta. Contudo, os gastos nesta são 

minimizados. Nesta altura, já se afinou o sortido mais indicado para o segmento de clientes 

que a loja e o centro comercial recebe. Caso os resultados de vendas não estejam a ser os 

desejados, o lojista tenta melhorar a imagem da loja e a disposição dos seus produtos. Para 

além disso, ao contrário da fase anterior, já começam a surgir alguns competidores na mesma 

área de mercado. Todo este processo pode estender-se por vários anos até que se consiga 

atingir a próxima fase, a de maturidade, pois tudo isto é feito no sentido de o produto se poder 

estabelecer no mercado, tornar-se estável e isso leva algum tempo.  
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Na fase de Maturidade atinge-se o pico de crescimento do centro comercial e tenta-se 

manter esse nível. Quanto às estratégias de gestão, sabe-se que se não existirem renovações 

nos centros comerciais, vai ser difícil voltar a ocupar as lojas, que poderão ficar vazias em 

breve. No entanto, podem-se minimizar as maiores renovações. Outra intervenção importante 

para manter o nível que o centro comercial atingiu é fazer uma forte promoção e publicidade, 

assim como renovar o mix comercial de modo a que ressurja nos consumidores a vontade de 

visitar o centro comercial. Todavia, como já existem mais centros, a competição é forte para 

conseguirem as marcas pretendidas, fazendo com que seja necessário oferecer preços de 

rendas mais baixos e contratos mais curtos aos comerciantes. Com a clientela a ser atraída 

pelos outros centros comerciais, a gestão necessita, efetivamente, de definir estratégias 

assertivas. Quanto às estratégias dos comerciantes, uma vez que nesta fase a competição 

aumenta, estes investem na promoção dos seus produtos, na publicidade e reduzem alguns 

preços, entre outras medidas. Nesta altura, o layout, tamanho e design da loja encontram-se 

estáveis e definidos. Trata-se de uma fase no qual se podem encontrar já diversos 

competidores diretos no mercado. Deste modo, é difícil que o volume de vendas bem como os 

lucros da empresa tenham um forte crescimento. Trata-se de uma fase em que não é possível 

determinar quanto tempo o centro comercial pode durar, dado que varia muito. Para obter 

melhores resultados de crescimento e de lucros, visto que o centro atinge uma certa 

estabilização não só no mercado mas também em termos de valores, procuram-se mercados 

ainda por explorar ou então recorre-se a aquisições e fusões com outros, desenvolvem-se 

novas atividades, entre outros aspetos. Portanto, pode-se ver que na fase de maturidade 

procuram-se inovações, não sendo suficientes as realizadas na fase inicial. Esta é uma 

estratégia muito importante para que o empreendimento se consiga manter na fase de 

maturidade, fazer novas apostas no mercado, no formato e no produto.  

Na fase de declínio as vendas baixam consideravelmente e com estas os lucros. Nesta 

fase a grandes ameaças não são os competidores diretos mas sim os indiretos, ou seja, novos 

tipos de formatos. Nesta fase, é necessário tomar medidas para contrariar a tendência. 

Poderão fazer-se estudos de mercado, investimentos em inovação, aquisição ou fusão. Nesta 

altura, as perspetivas são fracas e a gestão pensa mesmo em transferir os recursos e 

investimentos noutros projetos com interesses mais rentáveis. Tendo conhecimento que a 

publicidade já não é suficiente, a gestão pouco investe nela e muitas vezes também acaba por 

negligenciar a manutenção do centro. Geralmente, a solução que existe nesta fase é fazer uma 

reformatação do empreendimento, alterando ou não a sua função. Segundo a empresa 

Property Management, existem três opções de ação: “Restruturação”, na qual se deve renovar 

a aparência do centro comercial, que deve ser feito antes que o centro comercial faça 10 anos 
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(Haykto e Baker, 2004); “Reposicionamento”, na qual se deve fazer uma análise profunda do 

mercado e das novas tendências de consumo; e, “Ampliação”, que significa aumentar o centro 

comercial. Isto vai ao encontro de Ashley (1997 in Haykto e Baker 2004) quando refere que 

estamos perante um mercado já bastante maduro e que aqueles que se conseguirem adaptar 

irão, certamente, ter sucesso. Já os outros que não o fizerem acabarão por desaparecer.  

Estas fases encontram-se representadas na Figura 6. A fase de construção insere-se na 

fase de Inovação e Desenvolvimento acelerado de Lowry (1997) e a fase de gestão, insere-se 

na fase de Maturidade de Lowry (1997). Todas as outras foram aqui referidas. A tabela 4 

mostra-nos a relação entre as fases do ciclo de vida e as áreas de intervenção dentro de um 

centro comercial que foram aqui expostas.  

 

Fonte: Property Management (sem data). 

Figura 6 – Fases do ciclo de vida dos centros comerciais.  

 

Tabela 4- Relação entre o ciclo de vida dos centros comerciais e as áreas de intervenção da 
gestão. 

Fases Ciclo vida 
Domínios Gestão 

Inovação Desenvolvimento 
Acelerado 

Maturidade Declínio 

Marketing     

Manutenção     

Renovação     

Comercialização     

Fonte: Elaboração própria com base em: Lowry (1997) e Carvalho (2009) 

    Grau de intervenção 

 

Também algumas críticas são apontadas às teorias do ciclo de vida da venda a retalho. 

Tratam-se de teorias em que é difícil definir o tempo que leva cada fase do ciclo e, acima de 

tudo, saber exatamente quando é que ocorre a transição de uma fase para a outra. Dada esta 
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incerteza, torna-se difícil, nesta aproximação de transição, saber quais as estratégias mais 

indicada que se devem tomar. Porém, Fernie et al. (2003) e Brown (1992) indicam que não é 

assim tão difícil na prática conseguir detetar estas mudanças de fases pois existe uma 

sensibilidade do que está a acontecer e por isso facilmente se localizam no ciclo de vida.  

Outra observação que importa mencionar é o facto de os ciclos de vida estarem a ser 

cada vez mais curtos ao longo dos anos. Muito rapidamente se tem atingido a fase de 

maturidade atualmente quando comparado com o século anterior. Fernie et al. (2003) dá 

como exemplo as lojas de departamento que levaram décadas a atingir a fase de maturidade 

enquanto os outlets demoraram muito poucos anos. 

 Ainda dentro das teorias cíclicas insere-se a teoria do acordeão que se foca sobretudo 

no campo das mercadorias, ou seja, na análise da gama de produtos. De uma forma geral, o 

que esta teoria mostra é a tendência para as empresas de venda a retalho alternarem fases de 

diversificação com fases de especialização da sua oferta. Trata-se de uma teoria que 

acompanha o desenvolvimento dos formatos de venda a retalho e que analisa o 

desenvolvimento do sortido que estes foram oferecendo ao longo das décadas. Deste modo, o 

que Fernie et al. (2003) e Brown (1992) constatam na teoria do acordeão é que as primeiras 

lojas que surgem tinham na sua generalidade uma vasta gama de produtos. Contudo, existia 

pouca profundidade desses produtos, ou seja, não se regista num determinado tipo de 

produtos, uma diversificação desse mesmo produto. Por exemplo, apesar de existir uma vasta 

gama de produtos alimentares, como arroz, vários tipos de enlatados (grão, feijão, milho, 

tomate), refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outros, não se verificava, por exemplo no 

arroz, uma diversificação deste produto, como existe hoje em dia. Desde o arroz carolino, 

agulha até ao arroz basmati e outras variantes que possam existir. O mesmo se aplica a 

produtos de higiene. Por exemplo, hoje em dia existe uma enorme quantidade de cremes para 

o rosto, consoante o tipo de pele, a idade, etc. Inicialmente, neste tipo de lojas, não existia 

uma aposta na profundidade do produto, este não era explorado nas suas possíveis variantes. 

Portanto, nesta fase contamos com diversidade mas não com especialização.  

 Mais tarde, com o crescimento das áreas urbanas, começaram a surgir os retalhistas 

especializados que se caracterizam por não terem uma vasta gama de variedade de produtos 

mas sim apenas alguns tipos de produtos, explorados em profundidade, de acordo com uma 

lógica de especialização. Temos como exemplo, no ramo alimentar, a passagem da mercearia 

aos puros alimentares (padaria, talho, lugar de frutas, …). Pode-se dizer que é a segunda etapa 

desta teoria. A passagem de lojas que vendem de tudo um pouco para lojas especializadas 

num número restrito de produtos (Fernie et al., 2003). 
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 A terceira etapa surge com o aparecimento das lojas de departamento que tiveram a 

capacidade de conjugar a primeira e a segunda etapa referidas anteriormente, ou seja, aqui 

podemos encontrar uma grande variedade (diversificação) de produtos sendo que todos eles 

também possuem um em elevado grau de especialização. O mesmo acontece, mais 

recentemente, no ramo alimentar, com a difusão dos hipermercados, nos quais à 

diversificação de produtos vendidos associam também a produndidade do sortido.  

Nas últimas décadas está-se a assisitir ao desenvolvimento de uma nova fase de 

especialização, através de uma ultra-segmentação do mercado, difundindo-se 

estabelecimentos que exploram nichos de mercado, como as velas aromáticas, os produtos 

gourmet, as lojas de chocolates, etc..  

 Esta teoria pode ser discutível na medida em que numa mesma época podem 

desenvolver-se formatos que apostam na diversificação do sortido enquanto outros investem 

na especialização Além disso, nem sempre a tendência poderá seguir a ordem de 

diversificação para especialização. Existem formatos já especializados, que enveredam por 

uma estratégia de ultra-especialização. Este foi o caso da Toys ‘R’ Us que decidiu especializar-

se na Babies ‘R’ Us e na Kids ‘R’ Us e que, no futuro,  pode eventualmente voltar a ser apenas a 

Toys ’R’ Us (Fernie et al., 2003).  

Hart’s (1999) refere que esta teoria se aplica melhor às mercadorias do que aos 

formatos que as oferecem. Na realidade, este autor detetou ainda alguns problemas ao nível 

da especialização e da diversificação dos produtos. Um deles prende-se com o facto de 

frequentemente a decisão de enveredar pela diversificação ou a especialização não estar 

sustentada em qualquer pesquisa ou estudo de mercado. Tal poderá fazer com que a 

estratégia não vá ao encontro das necessidades do consumidor e redundar num fracasso. 

Por último, existe ainda outra teoria que importa abordar nesta investigação, a teoria 

do ciclo de vida do produto. Embora Brown (1992) e Fernie et al. (2003) não assumam o ciclo 

de vida do produto como uma teoria da venda a retalho, existem autores que nos últimos anos 

a têm considerado relevante para compreender o comportamento e o percurso de vida dos 

centros comerciais. Garrefa (2005; Garrefa e Vargas, 2007; Garrefa, 2011) tem vindo a utilizar 

esta teoria para compreender a existência dos centros comerciais mortos. O autor parte do 

princípio de que os centros comerciais são produtos imobiliários e que uma das principais 

causas que levam ao encerramento dos centros comerciais se deve ao facto de estes serem 

vistos exclusivamente como produtos imobiliários. Esta estreita focagem no espaço imobiliário 

pelos gestores faz com que se descorem as restantes dimensões destes empreendimentos, 

incluindo o lado da comercialização. 
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Garrefa (2005; Garrefa e Vargas, 2007; Garrefa, 2011), apoiado nos princípios de Marx, 

refere que existem dois princípios que o capitalismo começa a seguir. Em primeiro, deve-se 

tentar abranger o maior número de pessoas possíveis e para isso ampliam-se os mercados. Em 

segundo, é necessário que o tempo de consumo diminua para que a procura aumente. Aliado 

a estas duas ideias, o papel do marketing ganha um papel cada vez mais importante ao estudar 

o comportamento do consumidor, que tem como principal objetivo tornar os desejos e as 

aspirações numa necessidade. Dado este aumento da rapidez de consumo, os produtos 

começam a ter um ciclo de vida cada vez mais curto, o que faz com que sejam mais 

rapidamente substituídos por outros. Vernon (1966) é um dos primeiros investigadores a 

identificar um ciclo de vida para o produto, indicando-nos que este é constituído por três 

fases: 1) introdução do produto; 2) maturidade; 3) padronização. Mais tarde, é ainda 

introduzida a fase 4) correspondente ao declínio, já não criada por Vernon mas sim por 

Davidson et al. (1976). Dentro deste ciclo, convém salientar que aquele que corresponde ao 

modelo fordista, caracteriza-se por ter uma duração temporal elevada e por ter maiores 

períodos de estabilidade na fase de padronização (Figura 7), quando comparado com o modelo 

de acumulação flexível que tem um ciclo de duração mais curto, embora com taxas de lucro 

muito mais elevadas (Figura 8). 

 

 

Fonte: Garrefa e Vargas (2007). 

 

 

Em grandes linhas, na fase 1, introdução do produto, quando o produto é lançado no 

mercado, existe uma indefinição no que diz respeito ao sucesso deste perante os 

consumidores. Este não é, por isso, ainda padronizável visto que pode sofrer modificações de 

modo a ajustar-se melhor à procura. Além disso, esta é uma fase em que poucos ou nenhuns 

produtos existem iguais ao que foi criado. Isto porque se trata de uma inovação introduzida no 

Figura 7 – Ciclo de vida do produto associada a uma lógica de produção fordista.  
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mercado e, portanto, a sua criação é bastante recente para ser seguida ou serem criadas 

variações do mesmo por outras empresas. Nesta fase, uma vez que não se sabe ao certo a 

“dimensão” da procura, os valores de produção são baixos.   

 

Fonte: Garrefa e Vargas (2007) 

  

 

Na fase 2, maturação, começam a surgir mais produtores a produzir o novo produto 

(tendo diferentes nuances consoante o produtor), dando-se um aumento da competição entre 

produtores que têm como objectivo alcançar a hegemonia no mercado. Um dos produtores 

sairá “vencedor” desta competição, conquistando o título hegemónico. Posto isto, o percurso 

será em direcção à padronização do produto, a fase seguinte deste ciclo. 

 Na fase 3, a padronização, o produto atinge o seu pico mais alto de sucesso e por isso 

de lucro também. A sua produção é feita em massa assim como o seu consumo. Isto deve-se, 

essencialmente, à segurança que o produto atinge no mercado que faz com que haja uma 

estabilização tanto do ponto de vista da produção como do ponto de vista da procura. Dada a 

situação que se atingiu, a aposta em investimentos em tecnologia e inovação são inferiores 

nesta altura. Ao contrário, investe-se mais em mão-de-obra, uma vez que se produz mais.  

 Por último, temos a fase 4, de declínio, em que os lucros começam a diminuir dado o 

aparecimento de novos produtos mais inovadores e que atendem melhor às necessidades 

presentes. O produto inicial não consegue fazer face a esta nova concorrência e, por isso, 

entra numa espiral decrescente até ficar sem lucros, vendas, acabando por ser substituído por 

outros que entram no mercado. Desta forma, a produção deste produto cessa. Em alternativa, 

este pode vir a ser “transferido” para mercados que ainda se interessem por este produto, que 

geralmente correspondem a países em vias de desenvolvimento que tendem a receber as 

Figura 8 – Ciclo de vida do produto associado à lógica de produção de acumulação flexível.  
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inovações mais tardiamente. Importa ainda acrescentar que por vezes um produto na fase de 

declínio pode ser visto também como estando em estado de obsolescência, ou seja, algo que 

entra em desuso, que está ultrapassado (Schatzman, 2013; Brown e Teernstra, 2008) 

3.2.Teorias ambientais 

 

As teorias ambientais são outro grupo de teorias que procuram interpretar as 

mudanças da venda a retalho. Estas caracterizam-se essencialmente pela relação entre as 

empresas de venda a retalho e o ambiente ou contexto em que estas operam, que influenciam 

o seu funcionamento. Estas influências podem ser de carácter político, jurídico, demográfico, 

sociocultural, económico, tecnológico, entre outros. Acima de tudo, estas teorias remetem-nos 

para a necessidade das empresas se adaptarem às mudanças do mercado para poderem 

garantir a sua viabilidade económica. Por vezes, uma alteração contextual que não tenha sido 

reconhecida por determinada empresa pode ditar o seu insucesso. São de seguida 

apresentadas duas teorias ambientais: a teoria da evolução e a teoria institucional.  

A teoria da evolução obtém o seu nome pela sua associação à teoria da evolução de 

Darwin, criada no século XIX. Sucintamente, Darwin (2008) refere que a evolução das espécies 

resulta da sua adaptação às mudanças do meio, estando, portanto, a sobrevivência de uma 

espécie dependente da sua capacidade adaptativa. A teoria da evolução do comércio retalhista 

defende que o mesmo processo ocorre no mercado pois, para terem sucesso, é necessário que 

as empresas se consigam adaptar às alterações do meio em que operam. 

Um conceito importante nesta teoria é o de design spaces (Davies, 1998), áreas onde 

podem ser construídos empreendimentos de de venda a retalho. Segundo este autor podem 

sempre existir oportunidades e ameaças num determinado design space. Contudo existem 

alguns fatores que o mesmo identifica como determinantes na viabilidade de um design space. 

Entre estes temos: (i) a dimensão e distribuição da população num determinado território; (ii) 

a dimensão dos agregados familiares e os seus rendimentos que contribuirão para a definição 

das estruturas que se precisam para a venda de bens; (iii) os rendimentos regionais bem como 

a sua distribuição; (iv) a tecnologia; (v) a regulação dos poderes públicos; (vi) a visibilidade 

social do “design space”, um factor muito importante para atrair os consumidores dado que, 

se esta for negativa, pode ditar o insucesso do empreendimento. Posto isto, um 

empreendimento retalhista terá de ser o resultado da gestão interna e do contexto em que 

este se insere. Importa referir que, quando essas alterações contextuais são súbitas, a 

dificuldade de adaptação e sobrevivência de um determinado formato é muito mais difícil. 

Caso essas alterações sejam mais lentas, as probabilidades do empreendimento se conseguir 

adaptar são maiores (Brown, 1992; Brown, 1995; Fernie et al., 2003).  
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Fernie et al. (2003) apontam algumas críticas a esta teoria. A primeira prende-se com o 

facto de não serem considerados os efeitos que um empreendimento pode ter no contexto em 

que se insere, ou seja, olhar para o inverso da questão. São dados alguns exemplos de como 

isso se pode refletir em externalidades como a abertura de estradas ou a criação de lugares de 

lazer, que por sua vez poderão contribuir para o desenvolvimento da área habitacional. Outro 

efeito pode ser o lobbying, que se traduz nas relações entre as empresas e a política que por 

sua vez podem influenciar as políticas locais Por outro lado, dado empreendimentos como os 

centros comerciais terem um período de funcionamento muito mais alargado em relação aos 

pequenos comerciantes com lojas de pequena dimensão, faz com que seja possível existir 

postos de trabalho em regime de part-time, por exemplo (Brockway et al., 1988).  

A teoria institucional (Figura 9) defende, essencialmente, a existência de uma 

interdependência entre as empresas de venda a retalho e o contexto institucional. As 

empresas refletem as normas institucionais, sejam estas culturais, económicas ou de outra 

natureza. Existem normais culturais e morais que podem influenciar a própria empresa e a 

forma como esta é entendida na sociedade (Arnould et al., 2001). Fernie et al. (2003) 

fornecem um exemplo sobre o modo como as ações ao nível institucional podem influenciar 

nas empresas bem como das normas que estas utilizam. Veja-se o caso da comida 

geneticamente modificada que gerou da parte das instituições europeias uma acrescida 

preocupação com a segurança alimentar. Por sua vez, as empresas necessitaram de adquirir 

produtos que são avaliados por diversas autoridades como sendo seguros e saudáveis, de 

certo modo, quase uma obrigação dado serem um “requisito” para a preferência do 

consumidor. Como vemos, as empresas refletiram as normas do contexto em que estavam 

inseridas. Neste caso, trata-se de um contexto à escala da Europa, passando o foco para além 

dos contextos locais em que a teoria anterior se foca. Tudo isto reflete uma legitimação aos 

olhos do outro.  

 

Fonte: Fernie et al. (2003). 

Figura 9 – Teoria institucional.  
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3.3. Teorias dos conflitos 

As teorias dos conflitos constituem outra perspectiva de interpretar as mudanças do 

comércio retalhista. Brown (1992) aponta para a existência de dois tipos de teorias neste 

campo: a teoria dialética (Gist, 1971; Brown, 1987; Brown, 1992) e a teoria da crise-resposta 

(Dawson 1979; Brown, 1992; Fenie et al., 2003).  

A teoria da dialética prende-se essencialmente com a existência de dois aspetos: a tese 

e a antítese. No fundo, a tese é o paradigma dominante a determinado momento que é 

desafiado por uma antítese, ou seja, algo que coloca em causa esse mesmo paradigma. Brown 

(1992) ilustra esta questão com a entrada de uma inovação no mercado que entra em 

confronto com as empresas existentes. Resultante do confronto entre a tese e a antítese, 

poderá surgir a síntese, que se trata da conjugação destes dois (Brown, 1992; Maronick e 

Walker, 1974). No fundo, traduz-se na capacidade de conjugar os dois lados, o existente e a 

novidade, de forma a encontrar um ponto harmonioso e adaptado entre estes dois eixos 

antagónicos. O exemplo que Brown (1992) dá refere isso mesmo. O autor compreende que a 

tese, a determinado momento, é o centro da cidade em decadência, tradicional em termos de 

oferta de retalho e sem estacionamento; e como antítese, emerge um ambiente da venda a 

retalho controlado e harmonioso, planeado e localizado na periferia da cidade. A síntese 

resultante trata-se dos formatos comerciais com as características da antítese mas com a 

localização da típica da tese: o centro da cidade revitalizado.  

Quanto à teoria da crise-resposta, esta consiste na análise do comportamento das 

empresas retalhistas, em particular a sua reação perante as inovações. Isto traduz-se 

essencialmente em dois momentos distintos que Fernie et al. (2003) refere: a ação e a reação. 

O primeiro (ação) diz respeito à entrada de uma empresa inovadora no mercado que, dado o 

seu pioneirismo não tem competidores diretos. A reação diz respeito à ação por parte das 

empresas existentes que necessitam de se adaptar, ou seja, criar estratégias para que se 

consigam manter no mercado perante a entrada destas inovações. No fundo, trata-se de 

medidas que sirvam para as empresas existentes se manterem no mercado, e as empresas 

com inovações não deixem de ter concorrentes. Como é natural, também a a nova empresa (a 

inovação), à medida que se vai estabelecendo no mercado, fará as suas adaptações.  

Existem quatro etapas nesta teoria (Fernie et al., 2003). Em primeiro o choque, depois 

o o jogo na defensiva, de seguida o reconhecimento e, por último, a fase de adaptação. A 

primeira fase da teoria é o choque, pois os retalhistas geralmente não reagem muito bem ou 

descuram a existência de empresas que possam contribuir para o seu declínio no futuro. O seu 

planeamento e comportamento por vezes é demasiado rígido ao ponto não aceitarem a 
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mudança. Na segunda fase, alguns atores ignoram o que se está a passar à sua volta. Outros 

tentam minimizar os efeitos das inovações que entram no mercado. Ao verem realmente que 

a inovação pode ser algo que virá a conquistar o mercado, alguns retalhistas irão tentar travar 

a inovação. É nesta sequência que se passa à terceira fase, a do reconhecimento, em que há 

uma maior consciência por parte dos retalhistas perante o que está a acontecer. Porém, caso 

esta tentativa de travar a inovação não tenha sucesso, é necessário passar-se para a última 

fase, a fase de adaptação. Portanto, se os retalhistas não conseguem controlar as inovações 

que surgem no mercado, então terão de ceder e serem eles mesmos a saberem adaptar-se 

perante o que surge. 

 

3.4. Teorias combinadas 

 

A existência de teorias com incidências diferentes sobre o desenvolvimento do 

comércio retalhista, fez com que se procurasse construir modelos que as pudessem integrar. 

Estes modelos integrados poderiam eliminar muitas das desvantagens de cada modelo per si.  

Para Brown (1991; 1992) existem dois modelos integradores que merecem ser 

destacados. O primeiro consiste na teoria do movimento em espiral de Agergaard, Olsen and 

Alpass (1970) no qual representa, essencialmente, a crescente melhoria de um formato de 

retalho onde é dado o exemplo das lojas de conveniência que são um formato melhorado da 

loja de esquina. Em simultâneo, um formato ao seguir esta linha de progresso, irá deixar 

“espaços” vagos para interessados que os queiram preencher. Estas melhorias devem-se 

sobretudo, segundo a teoria, à melhoria das condições de vida e à pressão competitiva que os 

formatos de venda a retalho enfrentam. Esta lógica remete-nos assim para a preocupação com 

alterações intrínsecas ao mercado retalhista mas também extrínsecas ao mesmo, 

nomeadamente, alterações socioeconómicas, políticas, institucionais. É estabelecida portanto 

uma ligação entre os progressos efetuados num formato e o ambiente onde opera. Temos 

deste modo a combinação da teoria cíclica pelo evoluir do formato comercial, a teoria dos 

conflitos dada a resposta à pressão da competição e, por último, a teoria ambiental, pelas 

razões que já foram explicadas anteriormente.  

A segunda teoria referida por Brown (1992), esquematizada na Figura 10, consiste na 

combinação da teoria cíclica, do acordeão e da roda da venda a retalho em quatro fases, que 

vai da fase de crescimento até à de declínio. Estas alterações ao longo das fases descritas são 

resultantes de dois tipos de influências. Por um lado, o contexto competitivo não só a nível 
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interno mas também a nível externo. Por outro lado, em que esta competição se encontra sob 

um determinado contexto socioeconómico que nos faz remeter para a questão ambiental. 

As conexões entre as teorias da roda, do ciclo e do conflito foram exploradas por 

Sampson e Tigert (1994) que criaram um modelo descritivo para a evolução de novos formatos 

de retalho como podemos verificar na Figura 10. Da parte das teorias ambientais, os mesmos 

autores consideram que existem seis áreas importantes para o estabelecimento de condições 

que podem potenciar ou constranger a inovação, sendo estas a demografia, a economia, a 

política, o contexto social, legal e o desenvolvimento tecnológico.  

 

Fonte: Brown (1992). 

Figura 10 – Teoria combinada das mudanças da venda a retalho de Stephen Brown. 

Analisando este modelo através da Figura 11, verificamos que a teoria do ciclo de vida 

é aplicada ao formato de retalho inovador. São, por isso, identificados quatro indicadores 

correspondentes a cada fase em que esse formato se encontra: preço, mix de produtos, 

expansão geográfica e estilo de gestão que, por sua vez, se encontram organizados em função 

da sua relação com os fatores ambientais. Deste modo, estabelece-se o seguinte: o preço é o 

indicador menos suscetível a flutuações ambientais. Isto porque, por exemplo, em formatos 

que se baseiam no preço enquanto vantagem competitiva é essencial garantir os preços 

baixos, mesmo com impactes ambientais adversos. De seguida temos o mix de produtos. 

Nesta área a tendência geral é passar de uma gama pequena de produtos para uma gama mais 

diversificada. No entanto, de acordo com a teoria do acordeão da venda a retalho isto pode-se 

alterar quando existem medidas tomadas em função do aparecimento de um novo formato 

inovador. Os restantes indicadores de expansão geográfica e estilo de gestão estão já 
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dependentes das empresas de retalho a operar no mercado, ficando então o formato inovador 

sujeito à lógica da teoria dos conflitos. Por sua vez, os fatores ambientais influenciam as 

empresas retalhistas que formam a base do mercado concorrencial. 

 

Fonte: Fernie et al. (2003). 

Figura 11 – Teoria combinada da explicação das mudanças da venda a retalho.  

 

Fazendo uma breve discussão das três teorias combinadas, observamos que a 

primeira, a teoria do movimento em espiral, assenta sobretudo nos princípios da evolução, 

nomeadamente no progresso. Progresso que incorpora as diferentes teorias de venda a 

retalho. Quanto às duas últimas, verificamos que são muito idênticas. A diferença é que a 

primeira tenta apenas estabelecer uma base de comparação paralela enquanto a segunda cria 

um modelo relacional complexo onde nos é mostrada as diferentes ligações entre as teorias e 

como elas se podem influenciar. Verifica-se ainda que essas influências têm diferentes 

intensidades. Deste modo, esta teoria combinada comporta-se como um sistema que possui 

um conjunto de elementos interrelacionados, que não funcionam isoladamente. Existem 

portanto interações, que fazem com que as diferentes teorias recebam “fluxos” (influências) 

entre os diferentes elementos (teorias).  

As diferentes teorias aqui expostas mostram-nos a diversidade de explicações 

possíveis para as alterações no comércio retalhista. Essas explicações, consoante o modelo, 

acentam em três importantes eixos: oferta, procura e ambiente. Deste modo, existem 

modelos que analisam as mudanças no comércio retalhista ao nível interno (oferta), tendo em 

atenção o ciclo de vida, pois através deste podemos perceber a evolução e a diferença de 
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comportamentos dos formatos comerciais. Por outro lado, deparamo-nos com modelos que 

analisam essas mesmas mudanças mas do ponto de vista do ambiente externo, 

nomeadamente na capacidade de influência que os fatores externos possam ter sobre o 

desempenho de um estabelecimento comercial. Para além disto, existem ainda perspetivas 

que mostram as diferentes formas de reacção, por parte dos stakeholders do retalho, a esses 

mesmos fatores externos. A junção destas teorias fornecem-nos um conjunto de explicações 

para compreender determinados comportamentos do comércio retalhista. Mais do que isso, 

fornece-nos um conjunto de explicções para o que pode levar um determinado 

estabelecimento a mudar. Assumindo esta ideia, e partindo do princípio que os centros 

comerciais mortos são o resultado de um conjunto de mudanças que ocorreram do aldo da 

oferta e da procura, pois algo teve que acontecer para que estes empreendimentos entrem 

numa situação de profundo mal-estar, então é com base nestas teorias que poderemos 

explicar este fenómeno. Contudo, antes de passarmos a essa etapa, importa refletir antes 

sobre a evolução dos centros comerciais, uma vez que os centros comerciais mortos não são 

mais do que uma fase do ciclo de vida pela qual podem passar este tipo de empreendimentos.  
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4. Os centros comerciais planeados 

O comércio é uma das atividades mais antigas da história da humanidade, desde 

sempre ligado à cidade, fazendo parte da sua razão de ser e sendo, por isso, um impulsionador 

do florescimento da vida urbana (Fernandes, 1997; Barata-Salgueiro, 1996; Coleman, 2006). 

Com o revolucionar do sistema retalhista ao longo das últimas décadas, surgiram novos 

formatos de venda a retalho que em muito diferem do comércio de rua tradicional. Neste 

capítulo, abordaremos um dos principais formatos que marcou esta revolução, sobretudo 

pelas alterações que impulsionou no consumo: os centros comerciais planeados.  

 Com inspiração nas arcadas europeias, tudo indica que os primeiros centros 

comerciais planeados tenham surgido nos EUA (Dawson, 1983; Cachinho, 2002; Coleman, 

2006). Porém, alguns autores defendem que a criação das arcadas foi já um primeiro sinal de 

existência de centros comerciais uma vez que eram planeados e organizados como uma 

unidade (Gardner e Sheppard, 1989; O’Brien e Harris, 1991). Com o aparecimento das cadeias 

de lojas e do franchising após a II Guerra Mundial e, pouco depois, dos supermercados, num 

contexto territorial favorável (suburbanização), geram-se condições para o aparecimento dos 

centros comerciais (Hollander e Omura, 1989; Ghosh e Mclafferty, 1991; Coleman, 2006).  

No início da era moderna, a compra de produtos era vista como um mero ato utilitário, 

a satisfação de necessidades do quotidiano. Com o passar das décadas, o consumo veio a 

ganhar importância nas sociedades contemporâneas a nível de status social, entretenimento e 

realização pessoal (Mansvelt, 2005; Thrift, 2011) e, em simultâneo, o centro comercial tornou-

se o grande espaço de consumo (Goss, 1993; Wrigley e Lowe, 2002). Atualmente, para além da 

satisfação de desejos através do consumo, os centros comerciais têm a capacidade de 

promover o lazer, a cultura, o convívio e o entretenimento (Observatório do Comércio, 2000). 

Tal como indica Cachinho (1991), os centros comerciais são “espaços de síntese”, pois reúnem 

um vasto leque de atores (consumidores, promotores imobiliários, retalhistas, operadores de 

serviços). Os centros comerciais podem advir de iniciatiavas públicas ou privadas. Têm uma 

concepção planeada e são geridos como uma unidade, o que os distingue do comércio de rua 

tradicional. São constituídos por lojas de venda a retalho e prestação de serviços, que podem 

estar localizadas em um ou mais edifícios desde que tenham uma ligação (Metton, 1980 in 

Observatório do Comércio, 2000; Urban Land Institute, 1977). São geralmente localizados em 

lugares de elevada acessibilidade e facilidade de parqueamento do automóvel (Wrigley e 

Lowe, 2002).  

Embora o objeto desta investigação sejam os centros comerciais mortos, importa fazer 

uma análise contextual sobre a evolução deste formato comercial. Em primeiro, a análise de 

empreendimentos cujo percurso de vida terminou ou está perto do fim, implica também a 

análise da origem e desenvolvimento destes. Por outro lado, apenas através da análise da 
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evolução dos centros comerciais poderemos ver que tipos de formatos têm surgido e quais 

dão lugar a outros. Com esta análise temporal, é possível identificar formatos que deixam de 

ser promovidos ou que entram em desuso. Este é um tópico importante para a compreensão 

do aparecimento dos centros comerciais mortos.  

Neste capítulo, far-se-á uma análise histórica sobre os centros comerciais no mundo, 

começando pelos EUA e a Europa. De seguida, analisa-se o caso português, mais 

concretamente a AML Norte, analisando os centros comerciais e as suas tipologias de forma a 

identificar o seu comportamento ao longo do tempo.  

4.1. Contexto em que surgem os centros comerciais 

 

Os centros comerciais surgem como resultado do aparecimento de novas 

circunstâncias sociais, económicas e tecnológicas na primeira metade do século XX, que ao se 

desenrolarem potenciaram uma maior expansão destes.  

Vários autores (Ghosh e Mclaffertu,1991; Wrigley e Lowe, 2002; Pacione, 2009; 

Scharoun, 2012) têm apontado várias razões que contribuíram para o desenvolvimento dos 

centros comerciais. A deslocação da população dos centros das cidades para os subúrbios é 

um dos fatores que está bastante ligado ao crescimento dos centros comerciais. Esta 

população caracterizava-se por ter rendimentos médios e/ou elevados e procurava uma 

melhor qualidade de vida, longe da agitação urbana. Para além disso, os preços das habitações 

eram mais baixos. Com esta tendência crescente, os retalhistas tiveram também de se deslocar 

do centro para os subúrbios para permancer junto dos consumidores. Tendo em conta o 

crescente uso do automóvel, estes viriam a localizar-se junto às principais estradas, 

inicialmente. Para além disso, o facto de se passar a utilizar cada vez mais o automóvel fez com 

que alguns condicionantes surgissem no centro da cidade: falta de espaços para estacionar, 

elevado congestionamento e sobretudo a falta de espaço para a instalação de novos formatos 

comerciais. Deste modo, podemos ver que o processo de suburbanização e o crescente uso de 

automóvel impulsionou o crescimento dos centros comerciais (Wrigley e Lowe, 2002; Urry e 

Sheller e Urry, 2004; Pacione, 2009; Scharoun, 2012). Enquanto os EUA, com menos danos 

sofridos após a II Guerra Mundial, assistia à expansão dos centros comerciais, a Europa 

encontrava-se numa situação diferente, vivendo um período intenso de reconstrução que 

condicionou o investimento na área do comércio, uma vez que o mercado se encontrava 

fragilizada (Observatório do Comércio, 2000) 

Tal como Gruen refere (1960, in Ghosh e Mclaffertu 1991), a decadência do ambiente 

de compras no centro da cidade faz com que se abram caminhos para centros comerciais 

planeados nos subúrbios. Em consequência, o CBD perde a sua posição enquanto principal 

área comercial. Não só nele mas também nas áreas circundantes regista-se uma diminuição 
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das vendas a retalho ao passo que nos subúrbios estas crescem. Os centros comerciais 

suburbanos tornam-se assim os centros dos subúrbios, fixando em torno de si diversas 

funções, nomeadamente áreas residenciais, lojas grossistas, estabelecimentos de fast-food e 

de outros bens banais que tiram partido desta localização privilegiada. Podemos dizer assim 

que os centros comerciais tornam-se os centros das cidades suburbanas (Scharoun, 2012). 

Outra força importante que encorajava a instalação de centros comerciais nos 

subúrbios foram os governos municipais suburbanos, pois a presença destes era uma fonte de 

impostos de bens imobiliários. Além disso, os centros comerciais tinham ainda a capacidade de 

atrair mais impostos deste tipo. Em contraste, nos centros urbanos existiam várias restrições, 

em termos de espaço e em termos de legislação, à construção deste tipo de 

empreendimentos. A densidade no centro das cidades era muito elevada e, por isso, era difícil 

encontrar uma área que atendesse a todas as necessidades de construção. Além disso, os 

custos do solo eram bem mais elevados do que nos subúrbios (Wrigley e Lowe, 2002). 

Nos primeiros anos a seguir à guerra, também o financiamento a estes 

empreendimentos era facilitado. Além das taxas de juro serem relativamente baixas nesse 

período, também eram minimizados os riscos do promotor, dando-lhes assim um acesso 

facilitado ao capital. Em 1960, os fundos de pensão das instituições financeiras e as 

seguradoras são grandes impulsionadoras de financiamento. Através destas condições, o 

número de centros comerciais cresce bastante (Ghosh e Mclafferty, 1991). 

Outro importante fator que contribuiu para o sucesso dos centros comerciais foram as 

parcerias que se estabeleciam entre os promotores e as grandes empresas retalhistas, pois 

através destas poderiam estabelecer-se importantes lojas-âncora nos centros comerciais 

atraíam outros retalhistas (Ghosh e Mclafferty, 1991). 

Por último, temos ainda os desenvolvimentos a nível de design e conforto que 

contribuíram para que os centros comerciais se tornassem mais apelativos para o consumidor: 

ventilação, ar condicionado e iluminação (Coleman, 2006). 

 

4.2. Evolução nos EUA 

 

O primeiro centro comercial planeado surge em 1908 nos EUA em Baltimore Tinha o 

nome de Roland Park e era destinado a uma comunidade residencial com elevado estatuto 

(Howard, 1985; Dawson, 1983).  

O primeiro centro comercial suburbano, o Country Club Plaza, inspirado pelo Roland 

Park de Bouton, foi não só direcionado para uma população situada nas comunidades locais, 

de elevados rendimentos, mas também que usa automóvel. Para além de se localizar junto a 

bons acessos rodoviários, o centro possuía estacionamento. Caracterizava-se por ter uma 

arquitetura unificada, uma política de gestão e um sign control (Scharoun, 2012; Coleman, 
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2006; Howard, 1985; Dawson, 1983). Nichols, responsável pelo design do Country Club Plaza, 

baseia-se no modelo da cidade jardim inglesa e, por isso, tentou também que as áreas 

residenciais pudessem ser integradas com aspetos ambientais: parques, bancos de jardins, 

fontes. Importa referir que para Nichols, este centro comercial era visto como um meio de 

construção de uma cidade (Howard, 1985; Scharoun, 2012). Os centros comerciais começam 

assim a ser vistos como um elemento estratégico a integrar nas estratégias correspondentes a 

outros projetos. Tiveram especial importância para o planeamento a nível de bairro, pois 

passou a considerar-se que este seria um dos elementos indutores de harmonização, boa 

saúde do bairro e de um sentido de comunidade cada vez mais forte (Howard, 1985). Para a 

população suburbana, este é um dos elementos essenciais para o seu quotidiano e tem um 

forte papel na interação social (Scharoun, 2012).  

Nichols opta por uma abordagem temática ao ambiente de compras e estabelece uma 

gestão mais rígida de forma a controlar melhor o ambiente do centro comercial. O seu parque 

de estacionamento era em garagens e na rua em vez de ser em torno do centro comercial 

(Scharoun, 2012). Tanto o Coutry Club Plaza de Nichols como o Roland Park de Bouton tinham 

as suas lojas viradas para a rua, seguindo a forma tradicional de disposição de lojas das ruas 

principais das cidades. Contudo, por volta da década de 30, os promotores começaram a ver 

que já não era necessário dispor as lojas desta maneira. Isto porque se chegou à conclusão que 

os consumidores já eram facilmente atraídos pelo ambiente do centro comercial através da 

sinalização da presença de cada loja. E é assim que Hugh Potter experimenta no seu Highland 

Park Shopping Center, em 1931, esta nova forma de dispor as lojas, viradas para dentro 

(Scharoun, 2012). Para além disso, este era um centro que não era intersectado por vias 

públicas, foi construído e gerido como uma unidade, sob o controlo de propriedade única e 

com o estacionamento necessário à procura (Dawson, 1983). 

Em termos espaciais, verifica-se que estes primeiros centros comerciais localizam-se 

predominantemente em áreas residenciais suburbanas de médio e/ou elevado rendimento e 

que por isso possuem um mix comercial sofisticado. O mesmo acontece com a construção do 

Highland Park Centre em Dallas e outros que foram construídos em cidades como Boston, 

Cleveland e Ardmore. A razão pela qual tal acontece prende-se sobretudo com a maior 

estabilidade que estas áreas oferecem e, acima de tudo, porque permite resultados mais 

lucrativos. Para além disso, os promotores são empresas privadas e portanto estes procuram 

sempre as localizações mais lucrativas (Dawson, 1983).  

Contudo, o Highland Park Centre tem outra particularidade. Este centro comercial foi 

pioneiro em colocar as frentes das lojas distanciadas das ruas. O Urban Land Institute 

considerou na altura que este poderia ser o protótipo de centro comercial do momento.  
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Podemos assim verificar que entre 1920 e 1930 o crescimento do número de centros 

comerciais foi relativamente modesto. Porém, importa salientar alguns dos que abriram neste 

período: o Upper Darby Center em Philadelphia (1927), o Highland Park em Dallas (1931) e o 

RiverOaksCenter em Houston (1937), que embora tenham sido ainda marginais, foram 

significativos na medida em que contribuíram para criar condições de aceitação social, 

económica e política deste tipo de empreendimentos, o que contribui para o boom na década 

de 50, bem como para o desenvolvimento dos centros futuros. (Dawson, 1983 (Scharoun, 

2012; Ghosh e Mclafferty, 1991). 

Nos anos 50, após a segunda Guerra Mundial, um elevado número de centros 

comerciais abre e, se até então atendiam os consumidores de proximidade, agora passam a ter 

capacidade de atração regional (Howard, 1985). Estes centros trazem consigo importantes 

inovações para o mercado do retalho. Uma delas foi o começo da distinção entre tráfego 

automóvel e pedestre (Ghosh e Mclafferty, 1991). Para Spink (1981, in Ghosh e Mclafferty, 

1991) “não existe nenhum conceito de desenvolvimento que tenha evoluído mais rapidamente 

e mais eficientemente do que o conceito de shopping center”. Prova disso é o facto que em 

1945 existiam 45 centros comerciais suburbanos e desde esta data até 1958 o seu número 

aumentou 60 vezes, passando assim a 2900 (Coleman, 2006; Howard, 1985).  

O formato que viria a impulsionar este boom de centros pertence ao conhecido “pai” 

dos centros comerciais, o arquiteto Victor Gruen, pioneiro na construção de centros 

comerciais regionais e o grande percursor do centro comercial suburbano fechado nos EUA 

(mais de 50 centros projetados). Antes de percebermos qual a sua relação e contributo para o 

desenvolvimento dos centros comerciais americanos, importa mencionar alguns dados sobre 

este arquiteto. Victor Gruen nasceu em Viena em 1903 e veio para os EUA em 1938, fugindo 

da segunda Guerra Mundial. Em meados de 1940, tornou-se associado de Morris Ketchum, um 

dos primeiros defensores da calçada como forma de separar o tráfego pedestre do tráfego 

automóvel, fazendo com que as lojas nas ruas não ficassem congestionadas por automóveis. 

Foi também responsável pela participação num plano para a rua principal de Rye (Nova Iorque) 

em que afastava o trafego automóvel para a periferia. Estes princípios foram importantes para 

Gruen e influenciaram a sua primeira conceção de centro comercial, o Milliron Department 

Store, localizado no subúrbio de Westchester. Gruen defendia que os centros comerciais 

deveriam e poderiam ser mais do que um lugar para o consumo, deveriam ser também lugares 

de atividade comunitária e cultural (Howard, 1985; Scharoun, 2012).  

Gruen criou uma ideologia que está por trás do conceito de centro comercial, em que 

através da aplicação do design ambiental se contribuiria para a melhoria da vida social e cívica 

(Howard, 1985). Assim, este aponta para a necessidade dos centros comerciais fornecerem 

aquilo que as ágoras, o mercado medieval e as praças dos centros das cidades forneciam – 
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centros do coração cívico, ou seja, a oportunidade de participação da comunidade (Scharoun, 

2012; Howard, 1985). E este é um dos seus objetivos, tornar o centro comercial um espaço de 

participação e identificação, tentar que o sentimento de pertença seja restaurado, tentando 

contrariar a tendência de alineação, isolamento e solidão (Gruen 1973 in Howard, 1985). Dado 

isto, Gruen pretende que o centro comercial se torne um espaço em que as pessoas queiram 

sociabilizar e que as estimulem a ficar mais tempo. Gruen não pretendia apenas um conjunto 

de lojas, os consumidores poderiam também desfrutar de momentos de lazer e passear por 

uma autêntica cidade, embora fechada (Scharoun, 2012). É por isso que os seus centros 

comerciais tinham a influência das arcadas europeias, sobretudo daquelas que pertenciam à 

sua cidade natal, Viena. Tinham ainda especial influência da Galleria Vittorio Emanuele II em 

Milão, Itália.  

Com a construção do Northgate (centro comercial regional), localizado na periferia de 

Seattle, desenvolvido por John Graham, iniciou-se o ponto de partida para esta ideologia 

expandir-se. Apesar de ser um centro comercial a céu aberto, as suas lojas eram viradas para 

dentro em torno de uma rua pedestre, extrapolando assim as ruas dos centros das cidades. O 

que marca de diferente este centro comercial em comparação com os anteriores é 

precisamente a internalização das ruas pedonais. Os centros comerciais de Gruen baseavam-se 

nesta característica pedonal do Northgate e nos parques de estacionamento dos centros 

comerciais de bairro (Scharoun, 2012). 

Mais tarde, em 1954, Gruen projeta o Northland, localizado a 20 milhas de Detroit 

(Coleman, 2006; Howard, 1985). Este formato não estava desenhado em halter mas sim em 

forma de cluster, ou seja, existia um conjunto de lojas em torno de uma loja central. Com o 

aumento das áreas residenciais fora do centro de Detroit, este centro comercial começou a 

criar uma localização central, sendo capaz de se estabelecer ele próprio como um novo centro 

da cidade (Coleman, 2006). Este foi o primeiro empreendimento com uma arquitetura 

moderna e que se assemelhava às praças das cidades europeias (Gruen 1954a in Howard, 

1985). Apenas a influência das arcadas europeias é visível nos centros comerciais de Gruen e o 

Northland foi o primeiro centro comercial que o refletiu isso (Scharoun, 2012). 

Ainda pelo mesmo arquiteto, temos o Southdale, em 1956, situado em Edinal, 

Minneapolis (Scharoun, 2012; Coleman, 2006). Este foi o primeiro centro comercial fechado a 

ser construído e foi por isso um dos marcos importantes na evolução dos centros comerciais, 

pois este foi o padrão de sucesso de mais de 50 anos. Foi o grande impulsionador da 

proliferação de centros comerciais nos subúrbios, que em muito contribuiu para o declínio dos 

centros das cidades. Para além disso, foi aquele que completou a visão de Gruen na íntegra, 

uma vez que também fez a combinação de lojas de departamento concorrentes dentro do 

centro comercial. É constituído por dois pisos e mais de 92 036m2 de lojas, sendo o que 

possuia maior área até à data em questão (Coleman, 2006). Este centro comercial foi 
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construído com o intuito também de oferecer um espaço para as atividades da cidade, 

tornando-se assim uma fonte de inspiração para muitos promotores. Deste modo, 

rapidamente surgem formatos semelhantes (Howard, 1985). A cobertura do centro comercial 

era inspirado na cobertura das arcadas europeias, que se tentavam resguardar da agitação 

urbana. As ruas dos centros comerciais de Gruen tentavam assim recriar uma rua urbana 

pacífica, eliminando a parte da agitação urbana que se sentia nos centros de cidades 

europeias. Dada a sua cobertura, possuíam um clima controlado através do sistema de ar 

condicionado implementado (Scharoun, 2012; Howard, 1985). Através da construção do 

Southdale, Gruen passa a visão de que este deve ser uma experiência utópica que consiste na 

ideia de que os consumidores se sintam deslumbrados com o centro comercial e que este os 

atraia sem se aperceberem, inconscientemente (Scharoun, 2012). Foi sobretudo nos espaços 

públicos entre as lojas que Gruen mais apostou nas características dos seus centros através da 

recriação das praças europeias, ou seja, colocou esculturas, fontes, árvores, a simulação da luz 

solar fazendo com que parecesse sempre de dia, e ainda possuía um palco para eventos. Tudo 

isto fornecia conforto ao consumidor. Já o exterior dos seus centros comerciais caracterizava-

se por ser muito mais pobre nas suas ornamentações. Gruen pretendia precisamente criar este 

contraste entre o exterior e o interior, entre a monotonia e a vibração. O objetivo disto era 

ainda poder realçar mais o sentido de fantasia, de utopia (Scharoun, 2012).  

Posto isto, esta ideia vai ao encontro do argumento que Gruen defende, de incluir nos 

centros comerciais funções não-comerciais, apostando assim em eventos culturais, etc, pois 

parte do princípio que os centros comerciais devem ter atividades e ambientes que permitam 

o relaxamento e a diversão (Gruen, 1954a in Howard, 1985). 

Este modelo de centro comercial tornou-se norma nas construções seguintes e surge 

finalmente um formato que consegue competir com as lojas de departamento.  

A partir da década de 60, altura em que já contávamos com 7100 centros comerciais, a 

visão de Gruen começa a ter menos proeminência quando muitos promotores começam a 

construir centros comerciais e pouca importância dão ao sentido de unicidade, comunidade, 

paisagismo e diminuem a dimensão cultural, colocando em troca objetos mais baratos como 

esculturas, etc. Constroem-se centros comerciais que têm pouco em conta o ambiente que os 

rodeia, não só físico mas também humano, algo que Gruen sempre defendera. Embora Brown 

(1992) refira que ao contrário dos centros da cidade, os centros comerciais suburbanos são 

empreendimentos desenraizados, sem identidade ou valor simbólico, certo é que os mesmos 

são defendidos e nos subúrbios dos EUA têm um papel crucial para as comunidades (Coleman, 

2006; Scharoun, 2012; DeadMalls.com), dado também a proximidade entre consumo e 

identidade pessoal, defendida por vários autores (Bourdieu, 1984; Campbell, 1987; Giddens, 

1991; Arnold, 2005; Miller, 2008). Importa referir que Brown refere-se ao contexto europeu e 

aí a situação pode efetivamente ser distinta.  
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Ainda durante esta mesma década, sob uma conjuntura de recessão económica e 

problemas de crise financeira, muitos promotores faliram. Dado o ponto de saturação que se 

atingia, começou a apostar-se em novos modelos, mais especializados. Deste modo, os centros 

comerciais começavam a focar-se cada vez mais na componente do entretenimento e do lazer. 

No entanto, o aparecimento dos centros super regionais com  uma componente muito forte 

de entretenimento, esmagou os centros comerciais regionais, fazendo com que estes 

acabassem por encerrar (Scharoun, 2012).  

A partir de 1975 até 1980 os centros comerciais diversificam-se, sendo que nesta 

última década já rondavam as 22 000 unidades. Surgem novas tipologias não só para 

conseguirem fazer face às novas procuras do mercado mas também porque há uma 

necessidade de especialização, de fazer a diferença devido à elevada competição. Surgem 

assim fashion centers, factory outlet, off-price centers, auto-care malls. O que os distingue dos 

centros comerciais iniciais é a sua diversificação ser mais limitada, isto é, especializam-se numa 

área específica e não tentam abranger várias, o que por sua vez também limita a variedade de 

lojas. De alguma forma isto vai ao encontro da questão da tendência de segmentação do 

mercado (Ghosh e Mclafferty, 1991).  

Durante os anos 80 começa a aparecer outro novo conceito, as Big Box, altura em que 

o total de vendas dos subúrbios supera o total de vendas de todos os centros metropolitanos 

com uma população superior a 1 milhão de habitantes (Howard, 1985). Este é atualmente um 

modelo que se tem construído muito nos subúrbios norte-americanos e é cada vez mais o 

formato eleito pelo consumidor. Em muitos casos, estes empreendimentos vêm substituir os 

fashion centers. A grande diferença entre as big box e os centros comerciais regionais é que 

estes carecem de espaço público e têm muito menos significado para a comunidade 

(Scharoun, 2012). Tem-se vindo a verificar que nos EUA existe uma grande carência de 

terceiros lugares, i.e. espaços de sociabilidade e comunidade (Oldenburg, 1989). Scharoun 

(2012) acrescenta que estes terceiros lugares geralmente são encarados como lugares com 

pouca importância por parte da população, apesar de maioria das pessoas sentirem falta de 

terem um terceiro lugar. 

Em termos da organização espacial da venda a retalho, cada vez mais deixamos de ter 

uma hierarquia de áreas comerciais liderada pelo centro da cidade para a oferta de bens e 

serviços de nível mais alto, passando a ter uma distribuição des-hierarquizada, constituída por 

uma rede de áreas comerciais na qual se torna difícil saber onde está o centro de comando 

(Wrigley e Lowe, 2002). Berry (1981, in Ghosh e Mclafferty, 1991) explica a hierarquia inicial 

pelas restrições de acesso que existiam. Hoje, a população é muito mais móvel e por isso tudo 

pode estar mais diferenciado no território sem ter que seguir uma hierarquia (Ghosh e 

Mclafferty, 1991). 
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Em 1990 muitos dos centros comerciais de influência super regional tornam-se em 

mega malls. Trata-se de empreendimentos com uma capacidade de atrair consumidores de 

todo o país, possuem parques e restaurantes temáticos, teatros, etc. Temos como exemplo o 

West Edmonton Mall no Canada ou o Mall of America no estado de Minnesota nos EUA 

(Scharoun, 2012). Entre os anos 70 e os anos 90 inicia-se o período chamado por muitos de 

pós-moderno (Jameson, 1991; Harvey 1991; Featherstone, 2007). Os espaços existentes para a 

comercialização de produtos desenvolvem-se no sentido da expansão de tipos de formatos. A 

sua segmentação faz-se de acordo com os estilos de vida e valores socioculturais (Paterson, 

2006; Featherstone, 2007). Aqui, o produto tem uma oferta mais variada e a sua 

comercialização já é influenciada pelos consumidores e não pelas linhas de produção 

estandardizadas do mercado, atendendo desta forma a vários nichos de mercado. Podemos 

dizer que o produto deixa de ser comprado para passar a ser consumido, ou seja, enquanto 

inicialmente estes satisfaziam apenas as necessidades, agora satisfazem desejos e permitem a 

realização de sonhos e fantasias (Mansvelt, 2005; Cachinho, 2006). E portanto, passamos 

então dos espaços de compra para os lugares de consumo (Cachinho, 2006; Cachinho, 2011).  

Alguns autores, como Charles e Lipovetsky (2006), consideram que vivemos hoje em 

tempos híper-modernos. O comércio torna-se central para o consumidor, pois todo o seu 

conjunto permite a criação de espetáculo, a promoção de valores sociais, a convivialidade, a 

felicidade, ecologia, etc. O tempo quotidiano confunde-se com o tempo do consumo 

(Kärrholm, 2009; Shove et al., 2009). Os espaços comerciais tornam-se, como Baudrillard 

(1970) argumentara, simulacros, na medida em que simulam outros mundos e realizam 

fantasias. Nos centros comerciais, vivem-se experiências sob uma ambiência criada 

propositadamente para o efeito (Goss, 1993), levando alguns autores a falar de uma economia 

das experiências (Sundbo e Darmer, 2008). Tudo isto faz com que o consumidor esteja sob 

uma atmosfera virtual, hiper-real, um mundo que só ali existe. A partir do início do novo 

milénio, os centros comerciais suburbanos fechados são reconsiderados e redesenvolvidos, 

uma vez que depois das várias décadas de sucesso, dão os primeiros sinais de fraqueza. O seu 

formato começa a entrar na fase de declínio, assistindo-se à construção do último 

empreendimento, em 2006, nos EUA. Outros formatos surgem, e o mais popular tem sido as 

Big Box (Scharoun, 2012).  

 

4.3. Evolução na Europa 

 

Em termos contextuais, também na Europa a suburbanização se fazia sentir entre 1920 

e 1930 através da crescente construção de habitação. Aliado a este crescimento, surgem 

centros comerciais de vizinhança nas áreas suburbanas. Estes caracterizavam-se por terem 

pequena dimensão e serviam a população residente. Possuíam entre 4 a 10 lojas acabando por 
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contrariar a tendência de loja dispersa e isolada incorporada no piso térreo de uma habitação. 

Segundo Dawson (1983), muitas centenas deste tipo de centros comerciais de vizinhança 

foram construídos. O mesmo autor refere que o crescimento suburbano não é a única causa 

para o aparecimento destes centros comerciais. Pode por um lado ter havido uma aceitação 

deste novo conceito, pode também ter resultado do aparecimento de uma nova teoria de 

planeamento ou ainda através do desenvolvimento imobiliário por parte do sector privado que 

pretende maximizar os lucros. No entanto, o aparecimento destes centros comerciais não se 

deve apenas a intervenções privadas. Também urbanizações da esfera pública e iniciativas do 

governo local têm permitido o surgimento destes. Este foi um modelo que teve sucesso 

nomeadamente por duas razões principais. Em primeiro lugar, pela fraca mobilidade da 

população e, por outro lado, porque o conjunto de lojas desses centros comerciais detinham o 

monopólio da oferta em muitas áreas residenciais (Dawson, 1983).  

No Reino Unido a situação comparada com os EUA é contrastante. Aqui, o governo 

local participa no desenvolvimento dos centros comerciais, embora com diferente intensidade 

consoante a situação. Os governos locais tiveram também um papel importante no 

desenvolvimento dos centros das cidades e contribuíram para colocação de restrições ao 

crescimento suburbano através das suas políticas de expansão. Deste modo, o aparecimento 

dos centros comerciais no Reino Unido no período pós-guerra (entre 1945 e 1950) é uma 

continuação da tendência apresentada antes da guerra, ou seja, os centros comerciais de 

vizinhança. Surgem ainda em centros das novas cidades, em greenfields, em pequenas cidades 

em expansão ou então naquelas que se encontravam destruídas pela guerra. A partir de 1950, 

dado o sucesso destas construções, construíram-se também o mesmo tipo de centros 

comerciais nos centros das cidades como forma de regeneração (Dawson, 1983). Contudo, o 

crescimento económico foi mais lento na Europa do que nos EUA, e os grandes centros 

comerciais não surgem até 1960. Enquanto as áreas suburbanas dos EUA se expandiam, na 

Europa faziam-se programas de reconstrução com projetos de uso misto. No entanto, algumas 

alterações fizeram-se sentir também na Europa, como por exemplo o aumento do uso do 

automóvel privado. Dada a crescente motorização da população, que fazia com que as cidades 

ficassem cada vez mais congestionadas, aproveitou-se tal facto para reconstruir as cidades 

europeias para se separar as principais rotas de tráfego longe do centro da cidade e fazer-se 

recintos pedestres (Política de Buchana) (Coleman, 2006). Estes recintos geralmente eram 

bordejados de lojas. Temos como exemplo o Lijnbaan em Roterdão que fez parte de um dos 

projetos de uso misto para o centro da cidade onde houve também reabilitação de habitações 

(Coleman, 2006). Desde as arcadas, estas foram as primeiras construções propositadas para 

conjuntos de lojas arrendadas e com uma unidade de gestão. Até então as lojas localizavam-se 

aleatoriamente nas ruas. Esta foi uma importante evolução, paralela à evolução dos centros 

comerciais suburbanos nos EUA (Dawson, 1983; Coleman, 2006). 
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Após a fase de construção de centros comerciais de vizinhança, entra-se para uma 

nova fase que é marcada pela chegada de um novo tipo de centro comercial na Europa: o 

enclosed shopping mall. O Bull Ring em 1964 (Birmingham) e o Elephant and Castle em 1965 

(Southwark) foram os primeiros centros comerciais planeados do tipo enclosed no Reino 

Unido. Tornaram-se muito populares no Reino Unido e por isso várias cidades adotaram esta 

tipologia, seguindo os princípios do Bull Ring.  

Importa referir que estes desenvolvimentos comerciais inseriam-se em programas de 

redesenvolvimento do centro da cidade, sucessores de planos que estavam preocupados com 

a revitalização e regeneração do pós-guerra. Estes desenvolvimentos comerciais resultaram de 

parcerias entre o setor público (sendo que este também pode ser um promotor) e o sector 

privado, pois o governo reconhecia a necessidade de se estabelecer parcerias com o sector 

privado pelo seu conhecimento e capital. Ao contrário dos EUA, a preocupação de construir 

centros comerciais não é somente o lucro. Estes são utilizados como um meio de reanimar o 

centro (Tallon, 2010). Desta forma, a propagação dos centros comerciais no Reino Unido 

torna-se mais uniforme uma vez que não se constrói apenas em áreas com os rendimentos 

mais elevados. Trata-se contudo de um crescimento mais tardio de centros comerciais mas 

isto não se deve ao facto de não existirem promotores privados mas sim pela simples razão 

das decisões tomadas pelo Land Use Planning Agency. Estes novos formatos possuíam algumas 

características vistas pela primeira vez na Europa: separação do tráfego pedestre e automóvel, 

um ambiente interno fechado, lojas arranjadas em vários níveis em volta de um recinto aberto, 

Iluminação interior artificial, um ambiente de ar condicionado, parque de estacionamento 

integrado, e ainda a integração do autocarro e do comboio. Este foi também parte de um dos 

projetos de uso misto, que incluiam também edifícios de escritórios e hotéis (Dawson, 1983; 

Coleman, 2006). 

Embora a maioria das atenções estivesse voltada para os centros das cidades que 

necessitam de regeneração e revitalização, estima-se que outras evoluções tenham existido 

ancoradas noutros formatos. Segundo Dawson (1983), no início dos anos oitenta estimava-se 

que 30 000m2 de centros comerciais de vizinhança e strip centres tivessem sido construídos 

nos últimos 50 anos. Além disso, estimava-se também que em 1981 existissem mais 1000 

centros comerciais de outras tipologias. O primeiro centro comercial regional e centro de lazer 

na Europa, incorporando um parque temático foi o Metro Centre, em Gateshead, que foi 

inaugurado em 1984. Até recentemente, a tradição de projetos de regeneração urbana ligada 

a centros comerciais permanece ativa no Reino Unido, sempre com a preocupação de 

equilibrar a distribuição do comércio entre o centro da cidade e os subúrbios (Lowe, 2005). 
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5. Os centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa 
 

5.1. Breve nota sobre o contexto português 

 

O aparecimento dos centros comerciais em Portugal é mais tardio em comparação 

com o desenvolvimento verificado nos restantes países da Europa Ocidental e nos EUA. Para 

tal atraso muito terá contribuído as condições políticas, sociais e económicas. Até 1974, 

Portugal foi um país essencialmente agrícola, pobre e com um baixo poder de compra. Além 

disso, até 1974, vivia-se um regime de ditadura que dificultou bastante a abertura da 

economia aos mercados internacionais. É por isso que, até aos anos 80, não ocorrem 

desenvolvimentos significativos que consigam alterar a estrutura comercial tradicional (Santos, 

2001; Santos, 2003). Mas, entre os anos 70 e o final dos anos 90, Portugal conheceu alterações 

muito significativas num curto período de tempo. Tal como Barreto (2000) refere, nenhum 

outro país europeu assistiu a uma mudança tão radical num período de tempo tão curto 

(Barreto, 2000; Santos, 2001). Aqui, resumir-se-á de modo sucinto o panorama das mudanças 

sócio-económicas neste período, de modo a enquadrar a evolução dos centros comerciais que 

será explanada posteriormente.  

 Em 1960, Portugal adere à EFTA (Associação Europeia do Comércio Livre), organização 

intergovernamental europeia que tinha como principal objetivo a facilitação da circulação do 

comércio. No entanto, as consequências positivas na economia são diminutas e Portugal 

permanece no mais baixo nível de PNB per capita da Europa Ocidental até o início dos anos 70, 

quando Marcelo Caetano toma medidas no sentido de liberalizar a economia portuguesa 

(Lacoste, 2006). A 25 de Abril de 1974, ocorre a revolução dos cravos, e o Movimento das 

Forças Armadas derruba o regime salazarista. Após um período político conturbado, a política 

portuguesa estabiliza-se com o governo de Mário Soares entre 1976 e 1978 (Lacoste, 2006).  

Durante o período salazarista, Portugal era um país economicamente fechado ao 

exterior e todo o seu desenvolvimento era moderado e controlado. As empresas privadas 

estavam sob regulação do Estado. A produção capitalista podia crescer mas dentro de 

parâmetros definidos pelo Estado e apenas poderia haver a participação estrangeira na 

economia portuguesa se estes respeitassem as regras tradicionais do país. Contudo, após 

1974, Portugal, que se caracterizava por ser um país de portas fechadas ao exterior, bastante 

centralizado, autoritário e com uma mentalidade ainda muito tradicional, nacionalista e 

socialmente opressiva, passa a ser um país muito mais aberto e plural quando é dado lugar a 

um regime democrático e parlamentar (Barreto, 2000). Importa também salientar que, para 
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além da queda do governo, ocorre a descolonização, acontecimento também bastante 

importante dado que daí resulta um grande regresso de indivíduos das ex-colónias para a 

metrópole entre 1975 e 1981 (Baganha e Góis, 1999), tendo-se Portugal estabelecido como 

país de destino de fluxos migratórios internacionais nas décadas de 1980 e 1990 (Malheiros, 

1998; Beja Horta, 2008).  

Em 1986, Portugal torna-se membro da CEE (Comunidade Económica Europeia), e a 

adesão tem um impacto considerável na performance económica. Em primeiro lugar, Portugal 

passa a beneficiar das políticas europeias de convergência económica, através da atribuição de 

fundos estruturais e fundos de coesão. Estas significaram “um contributo relevante (...) no 

desenvolvimento do capital físico e humano e na modernização da economia portuguesa, a 

qual se aproximou significativamente das médias da Europa (...)” (Pires, 1998: 214). Em 

segundo lugar, esta adesão permite uma maior abertura da economia portuguesa e um acesso 

mais fácil aos mercados europeus (Pires, 1998). 

 Para Santos (2001) e Barreto (2001), o processo de terciarização da economia 

portuguesa aconteceu muito rapidamente, em que se passou do domínio do setor primário 

para a hegemonia do terciário, e isso deveu-se a um conjunto de fenómenos de índole social e 

económica. Em primeiro lugar, aponta-se para a emigração de população nos anos 50 e 60 

para países do centro da Europa (sobretudo França), população esta que estava na sua maioria 

ligada ao setor agrícola. A segunda razão prende-se com o êxodo rural que se fez sentir para as 

cidades de Lisboa e Porto nos anos 60 (Correia, 2005). Estes dois fatores contribuem para a 

diminuição do peso de população no sector primário e, em 1970, “já só cerca de 29% da 

população ativa global se emprega na agricultura, aproximadamente menos 31% que em 

1960” (Correia, 2005: 15). Por outro lado, a migração interna contribui para o aumento do 

investimento nas principais cidades portuguesas o que, por sua vez, leva a que se gerem novos 

empregos. As condições de vida precárias que se assistiam no mundo rural e a melhoria das 

acessibilidades e dos transportes motivam a população a deslocar-se em prol de um melhor 

emprego. Todas estas razões fazem com que o sector primário diminua e o sector terciário 

cresça, sobretudo pela mobilidade que permitiu esta evolução (Santos, 2001; Alves, 2005). Em 

termos geográficos, as principais consequências são a litorização do sistema urbano bem como 

a sua bipolarização em torno das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto (Gaspar, 2002).  

 De seguida, é apontada a existência de uma segunda fase do processo de terciarização, 

relacionada com o regresso dos emigrantes e o retorno dos portugueses, que teve uma 

influência significativa nas alterações dos modos de vida da população (Santos, 2001). Salienta-

se em primeiro lugar o aumento da população ativa, que se deve não só ao regresso dos 

portugueses mas também à crescente entrada da mulher no mercado de trabalho. Por outro 
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lado, Santos (2001) aponta para o aumento de investimentos privados bem como o 

aparecimento de novos nichos de mercado, muito se devendo aos portugueses emigrados nas 

ex-colónias. Tal acontecimento está também relacionado com o facto de muitos destes 

indivíduos terem neste período mais do que um emprego (Santos, 2001). Santos (2001) indica 

mesmo que sem esta influência o processo de terciarização seria bem mais tardio pois são 

estes indivíduos que trazem novos consumos e investimentos. Por outro lado, resulta também 

daqui o alargamento das bacias de emprego e um consequente aumento da mobilidade intra-

urbana (Gaspar, 2002).  

Existe uma estreita relação entre a diversificação e expansão dos serviços e os novos 

consumos. O surgir do tempo livre e do tempo de lazer faz com que a economia se diversifique 

e atenda a essas novas tendências (Alves, 2005). Obviamente, isto também se traduz numa 

maior procura de espaços para atividades de tempos livres (Gaspar, 2002). Neste aspeto, a 

mudança social em Portugal reflete o mesmo processo de desenvolvimento que se verificara 

anteriormente em outras sociedades europeias e norte-americanas (Baudrillard, 1970; 

Castells, 1996; Cachinho, 2002; Paterson, 2006), ainda que num período temporal muito mais 

compacto.  

Em apenas três décadas, o sector primário tornou-se minoritário no peso da economia 

portuguesa. Este aumento não só da terciarização mas também da industrialização, que se 

traduz numa mudança muito acentuada do sector produtivo, fez Portugal aproximar-se da 

Europa. Prova disso foram o aumento das exportações para a CEE da década de 60 (21,4%) 

para o início dos anos 90 (75,2%) (Barreto 2000). Após 1974, o sector privado teve 

possibilidade de operar sem estar sob o comando do governo. Décadas após a sua 

nacionalização, as empresas voltaram a reprivatizarem-se (Barreto, 2000).  

 Em termos sociais, este é um período marcado também pela inserção da mulher no 

mercado de trabalho. O ideal de família que existira altera-se, verificando-se um aumento da 

família polinuclear, e a mulher passa a ter um papel mais ativo no mercado de trabalho e na 

sociedade. Outro tipo de alterações ocorre como o envelhecimento da população, a 

diminuição das taxas de mortalidade, ou o alargamento da escolaridade obrigatória. Para além 

disso houve uma melhoria das condições de vida habitacionais (Barreto, 2000). 

 

5.2. A evolução dos formatos 

 

Os primeiros empreendimentos surgem na capital portuguesa: drugstore Sol a Sol, 

localizado na Avenida da Liberdade; e o Tutti Mundi, situado na Avenida de Roma. Ambos 

atualmente já estão encerrados. O mais antigo empreendimento construído que se encontra 
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ainda em funcionamento é o Apolo 70. Este centro comercial representa o modelo dos 

empreendimentos que surgem posteriormente. Porém, veio a descobrir-se mais recentemente 

que não foram estes os primeiros centros comerciais a existir em Portugal. Segundo o blog 

intitulado de RUIN’ARTE com um post publicado a 28 de Março de 2011, refere que o primeiro 

centro comercial a existir em Portugal foi o centro comercial Cruzeiro localizado no Monte do 

Estoril. Sob contexto da II Guerra Mundial, muitos foram os refugiados que vieram para 

Portugal e, no Estoril, sobretudo personalidades de vulto. Também várias casas reais foram 

aqui construídas pertencentes por exemplo a Juan de Borbón, conde de Barcelona; Victor 

Emanuel de Itália. Tendo em conta que em outros países da Europa já existiam vários centros 

comerciais, Portugal ficava aquém daquilo que tinha para oferecer a estas personalidades. 

Desta forma, surge o centro comercial Cruzeiro construído em 1951. Sabe-se ainda que a 

Revista do Turismo (nº 94, Janeiro de 1951) publicou uma reportagem sobre este centro, 

dizendo que se tratava, dentro do género, um dos melhores da Europa. É importante referir 

que embora este centro comercial tenha aparecido primeiro que os referidos em Lisboa, em 

muitos aspetos correspondia melhor ao ideal atual de centro comercial. Segundo o mesmo 

blog, este era composto por uma “(…) casa de fados, restaurante panorâmico, salões de festa, 

dancing, salas de jogo e mirante (…), ringue de patinagem”.  

Há 12 anos, Cachinho (2002) refere que o desenvolvimento dos centros comerciais 

portugueses podia ser dividido em três períodos, alicerçando essa distinção na dimensão 

média dos empreendimentos, na localização, no número de aberturas anuais, no planeamento 

do mix comercial; nas formas de gestão, e no perfil dos seus promotores.  

1ª Fase (1970-1979)   

A primeira fase é entre 1970 e 1979. Desde logo se pode verificar através das datas 

que os primeiros empreendimentos surgem perto do final do Estado Novo, dado o efeito 

retardador que a crise política teve (Barata-Salgueiro, 1996). Contudo, o número de aberturas 

neste período é ainda pouco significativo. Trata-se de empreendimentos comerciais que têm 

uma dimensão pequena (total de 48 empreendimentos; média de 38 lojas e 2 209m2 ABL). Esta 

é uma fase em que o crescimento de centros comerciais é ainda lento, sobretudo até 1977, 

pois a conjuntura de crise política não tinha um efeito favorável ao crescimento dos espaços 

comerciais. Trata-se de empreendimentos que se inserem na tipologia de drugstores, galerias 

comerciais, ou ainda podendo-se chamar de condomínios comerciais segundo Teixeira (2014), 

uma vez que não passam de uma mera concentração de lojas que partilham o mesmo espaço, 

em edifícios multifuncionais inseridos no tecido urbano. São pequenos conjuntos ou galerias 

comerciais que se encontram integrados no tecido terciário. Para além disso seguem a lógica 
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de acompanhamento da rede de metropolitano (Barata-Salgueiro, 1996; Pereira et al., 1989). 

Essas lojas podem ser arrendadas ou vendidas e não existe qualquer critério de planeamento 

sobre elas no espaço comercial. Para além disso, este tipo de empreendimentos não tem, por 

norma, uma unidade de gestão integrada que se aplique a todas lojas do centro. Dada esta 

carência de unidade de gestão, cada lojista é independente, ou seja, pode abrir e fechar a loja 

no horário que entende, e fazer as suas próprias atividades promocionais. O único dever que 

tem, caso seja o proprietário do espaço, é pagar a contribuição para o condomínio. Deste 

modo, o centro quase funciona como um empreendimento imobiliário votado à exploração 

residencial, dado que a única coisa que une os lojistas é a partilha das áreas comuns. Para além 

disso, em resultado da ausência de uma unidade de gestão, o investimento nas áreas da 

promoção e marketing, em renovações e adaptação do mix de lojas, geralmente não existe. 

Normalmente, a sua âncora é uma livraria, um cabeleireiro ou um cinema, sem que tenha sido 

prevista para funcionar como tal (Barata-Salgueiro, 1996; Cachinho, 1994).  

Estas construções surgem geralmente no âmbito de especulações imobiliárias por 

proprietários de pequena dimensão ou construtores civis que tinham o intuito de dar uso a 

espaços inativos, devolutos ou pouco rentáveis, sem qualquer conhecimento sobre a área 

comercial e que apenas veem uma oportunidade de investimento. Isto apenas não acontece 

nas galerias comerciais que possuem como âncora supermercados das cadeias Pingo Doce, 

Continente ou Pão de Açúcar em que é tido em atenção que as restantes lojas não sejam 

ameaçadoras para esta âncora. Os promotores destes formatos têm um perfil diferente 

daquele que foi mencionado acima. Além de serem dotados de unidade de gestão, que 

corresponde à gerência da cadeia de supermercado, existe uma preocupação com o 

planeamento do mix de lojas, sobretudo para que as lojas da galeria não façam concorrência à 

âncora, o supermercado (Cachinho, 2002).  

Relativamente à sua localização, estes empreendimentos geralmente estão nas áreas 

mais centrais das cidades e nos eixos terciários em expansão das áreas metropolitanas de 

Lisboa e do Porto. Contudo, verifica-se já no fim desta fase que empreendimentos como estes 

começam também a localizar-se noutras cidades. É de notar ainda o surgimento destes em 

localizações periféricas junto a novas áreas residenciais que careciam de espaços comerciais, e 

que de certa forma vão potenciar a interação social (Cachinho, 2006; Cachinho, 1994). 

2ª Fase (1980-1989)  

Para Salgueiro (1996) a segunda fase começaria em meados da década de 80. Esta é 

uma fase que se caracteriza essencialmente pela transição de modelos. Embora seja notório 
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que todos os centros desta fase contém novos atributos, o que irá efetivamente marcar a 

transição será a abertura do Shopping Center Amoreiras.   

Entre 1980 e 1989, o número de centros aumenta exponencialmente, e a sua expansão 

espacial é mais vincada (Barata-Salgueiro, 1996). Os padrões de localização diversificaram-se 

bem como os tipos de formato. No entanto, essa expansão verifica-se muito mais nos 

empreendimentos característicos da fase anterior. A diferença é que nos centros comerciais 

desta fase torna-se visível uma maior preocupação com o interior, nomeadamente na 

harmonização entre os espaços comuns e os espaços de comercialização, com a luminosidade 

interior e o aparecimento de algumas iniciativas que já marcam o aparecimento da 

componente do lazer nos centros comerciais. Além disso, as lojas âncora começam a ser 

posicionadas estrategicamente nos extremos do centro ou nas localizações menos acessíveis 

uma vez que são aquelas lojas a que o consumidor vai propositadamente (Cachinho, 2002). 

As localizações são mais variadas, indo do core de novas urbanizações, onde 

funcionam como centros de comércio de bairro, até aos principais eixos de expansão do centro 

da cidade. Começa nas capitais dos distritos correspondentes ao litoral do país (nos eixos 

terciários) e estendem-se até às áreas suburbanas. Só depois começam a surgir também em 

cidades do interior de Portugal. Surgem, nos eixos suburbanos, novos empreendimentos 

formados por hipermercados e também centros comerciais de influência regional (Cachinho, 

2002; Barata-Salgueiro, 1996). Os centros que surgem no interior da cidade de Lisboa, como o 

Fonte Nova, o City2, entre outros, surgem com o intuito de colmatar a carência de oferta 

comercial nessas áreas, onde começa a haver muito mais serviços (Barata-Salgueiro, 1996).  

Como vimos, até 1984 os centros comerciais tinham uma pequena dimensão, não 

ultrapassando os 5000m2. Em média tinham 1539m2 em termos de superfície comercial. A 

partir de 1985, os empreendimentos ganham uma maior dimensão como é o caso do 

Amoreiras ou dos centros comerciais que se localizam em áreas com grandes densidades 

populacionais como a Amadora, Benfica, Lumiar ou Oeiras (Barata-Salgueiro, 1996). A partir 

daqui, a iniciativa de construir centros comerciais deixa de ser apenas no intuito de aproveitar 

pisos térreos ou caves de edifícios. Começa a existir uma preocupação no planeamento dos 

espaços comerciais bem como de todas as suas componentes internas como o mix comercial e 

lojas-âncora, o design e até mesmo a questão do lazer. Existe uma mudança do conceito de 

centro comercial, ou seja, da filosofia que o enforma, passando a ser visto simultaneamente 

como um espaço de consumo e interação social (Cachinho, 1994; Teixeira, 2014). É por isso 

que ascendem, ainda que com pouca expressão, centros comerciais de bairro (Ex: Centro 

Comercial Lumiar; Centro Comercial Fonte Nova) e centros comerciais regionais (Ex: Shopping 

Center Amoreiras; Centro Comercial Babilónia) (Observatório do Comércio, 2000).  
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3ª Fase 1990-2003  

Na classificação das fases de evolução dos centros comerciais proposta por Cachinho 

(2002), a terceira corresponde ao período de 1990 a 1999. Tendo em conta que se trata de um 

estudo que foi terminado nos primeiros anos deste século, consideramos que esta fase 

terminou aqui precisamente por isso. Dado que desde então já passaram cerca de 14 anos, 

surge a necessidade de repensar quando é que deve realmente terminar a terceira fase. 

Existem duas hipóteses a ter em reflexão. Em primeiro, se esta terceira fase pode terminar 

também na data de término deste estudo ou se realmente existem alterações que mereçam a 

criação de uma quarta fase. Apesar de Teixeira (2014) referir que a quarta fase começa no ano 

2000, consideramos que existe a necessidade de levar a terceira fase até 2003, data em que se 

assiste à perda de intensidade na abertura de centros comerciais na AML. Mais adiante, na 

fase 4, justificaremos a razão pela tomada desta decisão.  

Começando então por caracterizar este período, verificamos que esta é uma fase em 

que se intensifica aquilo que começou no último período da fase anterior (entre 85 a 89), ou 

seja, a expansão dos novos conceitos de centro comercial com novas disposições. Porém, a 

intensificação dos restantes formatos que surgiram muito antes, continuam a ter um forte 

crescimento até ao final da década de 90.  

 Deste modo, verificamos que a partir de 1990 uma das principais alterações que se 

pode verificar é o aumento da dimensão média dos empreendimentos comerciais, passando 

para o valor médio de 4 212m2. Para Teixeira (2014), Cachinho (2002) e Salgueiro (1996) esta é 

uma fase em que se destacam três importantes acontecimentos. Por um lado, os centros 

comerciais ancorados nas grandes superfícies alimentares difundem-se. Por outro, temos o 

crescente interesse por parte dos investidores no desenvolvimento de mega projetos. E, por 

último, a intensificação do total de empreendimentos de pequena e média dimensão.  

No que diz respeito aos centros que possuem como âncora um supermercado e uma 

galeria comercial de lojas de pequena dimensão, surgem a partir da década de 90 mais 32. Este 

tipo de empreendimento começa nesta fase a procurar localizações não apenas nas áreas 

metropolitanas mas também para outras cidades uma vez que com o aparecimento de novos 

formatos de média e grande dimensão, estes deixam de ser atrativos. Dada a perda de 

atratividade, as galerias comerciais ancoradas em supermercados optam por seguir outros 

rumos. Deste modo, em vez de fazerem os seus próprios projetos, decidem vir a integrar-se, 

também como âncora, mas em centros que sejam desenvolvidos por outros promotores que 

têm agora os projetos mais atrativos (Cachinho, 2002). Importa referir que o aparecimento dos 

supermercados são um importante contributo para dar continuidade ao crescimento dos 
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centros comerciais e que por sua vez também tiram partido disso pois o seu horário de 

funcionamento se alarga (Cachinho, 1994; Teixeira, 2014). Esta foi também uma década onde 

surgiram centros comerciais associados a programas de regeneração urbana. No caso de 

Lisboa, temos os exemplos dos Armazéns do Chiado (Salgueiro, 1996; Teixeira, 2014).  

Relativamente aos projetos dos centros comerciais de influência regional, temos o 

Cascais Shopping que marca, com a sua abertura em 1991, este começo. Pelo que se pode 

verificar, após esta abertura, eram inaugurados todos os anos centros deste tipo. Em 1999 já 

se contavam 19 empreendimentos em Portugal, possuidores de uma ABL superior a 20 000m2. 

Em termos de localização, a maioria encontra-se localizado na AML e na AMP. Tendo em conta 

que estes são empreendimentos de grande porte, é necessário estarem localizados num local 

acessível a um número substancial de consumidores. Deste modo, para possuírem um elevado 

número de consumidores, terão de estar nos grandes centros urbanos. E é assim que 

chegamos às “catedrais do consumo”, segundo Cachinho (2002), não só pela dimensão que 

estes empreendimentos regionais demonstram mas também pela sua arquitetura e pelo seu 

mix comercial. Ao contrário dos empreendimentos anteriores que se caracterizavam por uma 

gestão “amadora” como indica Teixeira (2014), aqui existe uma gestão cuidadosa e cada vez 

mais especializada. O design destes centros comerciais e a sua arquitetura representam a 

cidade contemporânea em termos de estrutura funcional e configuração. Na tentativa de 

aproximar o centro comercial a uma cidade, foram utilizadas toponímias para os corredores 

dos centros. Os espaços comuns simulavam praças e avenidas e ainda acrescentavam um 

design tipicamente urbano como fontes, plantas ou bancos. Mais do que um local de compras, 

estes centros comerciais tornaram-se locais de cultura, de interação social e de lazer, pois 

surgem iniciativas de eventos relacionados com desfiles de moda, espetáculos musicais, 

exposições, concursos, entre outros variados aspetos (Scharoun, 2012; Coleman, 2006; 

Paterson, 2006; Goss, 1993; Howard, 1985; Dawson, 1983). Verifica-se já aqui uma expressão 

do consumo pós-moderno em Portugal (Cachinho, 2006) 

Na organização funcional destes empreendimentos podemos identificar dois modelos 

distintos. No primeiro, as lojas âncora estão localizadas nas extremidades do centro comercial 

e entre elas existe um corredor central em que ao longo dele se localizam as lojas de menor 

dimensão pertencentes a cadeias, franchising, ou retalhistas independentes. Geralmente 

possuem dois níveis. Têm também um parque de estacionamento de grande dimensão. Dadas 

estas condições, geralmente localizam-se na periferia das grandes cidades. Um exemplo deste 

tipo pode ser o Cascaisshopping (Cachinho, 2002). No segundo modelo, a dimensão dos 

centros comercial é frequentemente maior e o layout mais complexo. Têm maior número de 

pisos bem como um maior número de lojas âncora. Aqui, a componente do lazer é mais forte e 
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por isso ocupam uma dimensão física significativa no centro comercial. O exemplo que temos 

desta categoria é o Colombo. Estas mudanças acontecem também ao nível das lojas, onde 

existem marcas multinacionais nestes novos empreendimentos ao contrário do pequeno 

comerciante característico dos centros comerciais das fases anteriores (Teixeira, 2014).  

Relativamente aos empreendimentos comerciais de pequena e média dimensão é 

importante referir que alguns acompanharam as tendências e as inovações, ou seja, os 

interiores destes viram inovações ao nível do design e arquitetura e até mesmo alterações no 

seu mix comercial. Além das áreas metropolitanas, surgem também em pequenas e médias 

cidades, muitas das vezes junto a urbanizações ou no âmbito de intervenções de renovação 

urbana. Ex: Olivais Shopping, Saldanha Atrium, Saldanha Residence (Cachinho, 2002).  

Tendo em conta que desde a criação das três fases de evolução dos centros comerciais 

por Cachinho (2002) já passou mais de uma década, torna-se importante perceber o que 

aconteceu durante este período. Podemos verificar que a terceira fase pode ser estendida até 

2005. Isto porque até esta data difundiram-se novos centros comerciais pela AML, de acordo 

com um percurso linear e contínuo sem ruturas assinaláveis não só em termos de aberturas 

como de formatos. Porém, importa salientar que aqui o crescimento de centros comerciais 

abrandou em relação ao ritmo registado nos períodos anteriores.  

 A partir do ano 2000, Portugal conhece alguns novos formatos que dão os primeiros 

sinais de diversificação/segmentação, como indica Teixeira (2014). Primeiro, temos a vinda do 

conceito de outlet, com a abertura do Campera Outlet Shopping neste mesmo ano. O facto de 

estar localizado no município de Alenquer, freguesia do Carregado, prova que tal como é 

teorizado, este tipo de empreendimentos tem tendência a localizar-se nos limites das áreas 

metropolitanas (Coleman, 2006). O conceito desta nova tipologia prende-se com a venda de 

produtos que, embora sejam da mesma marca daqueles que encontramos noutras lojas, são 

vendidos a preços mais baixos. Isto deve-se geralmente ao facto de serem produtos que não 

foram vendidos anteriormente ou têm algum defeito de fabrico, e que por isso são colocados à 

venda sob um preço mais baixo. Por outro lado, pode-se também dar o caso de existir a venda 

direta entre produtor e consumidor, o que contribuiu para que o preço também seja mais 

baixo. Contudo, isso geralmente acontece nos próprios armazéns ou fábricas, o que não é o 

caso destes empreendimentos portugueses a que nos referimos (Coleman, 2006). Para 

completar esta informação, a definição de Factory Outlet Centre segundo o Anuário Estatístico 

(2011:9) é um “Formato que incluiu unidades de comércio a retalho, de pequena e média 

dimensão, onde produtores e retalhistas vendem mercadorias com desconto no preço, 

proveniente de stocks excedentários e/ou artigos com pequenos defeitos.” 
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A partir também do ano de 2000, para além dos outlets, surge um outro novo 

conceito, os retail parks que se definem por “formato que inclui unidades de comércio a 

retalho especializado “big boxes” ou “power stores” com acesso directo ao parque de 

estacionamento ou a áreas pedonais, sendo classificado segundo a sua dimensão.” (Anuário 

Estatístico, 2011:9). O primeiro a ser inaugurado está localizado em Sintra e designa-se por 

Sintra Retail Park (2000). Estes empreendimentos caracterizam-se geralmente por serem 

parques de venda a retalho em que se fixam lojas de média e/ou grande dimensão de uma 

forma relativamente isolada. Isto porque estão virados para a rua e o único espaço comum é o 

parque de estacionamento que costuma estar numa posição relativamente central.  

Outros centros comerciais abriram ao longo dos anos seguintes, sobretudo nas cidades 

principais suburbanas, estendendo-se a tendência para a AML Sul. Estes não fogem muito ao 

conceito de centro comercial de média e grande dimensão que tem aparecido em Portugal até 

então. Continuam a ser centros comerciais com grande diversidade e pouco especializados. 

Temos como exemplo o Almada Fórum, aberto em 2002, o Fórum Montijo e o Atlantic Park de 

Setúbal ambos em 2003. Pode-se verificar que neste momento as cidades principais das áreas 

suburbanas estão a afirmar-se com um centro comercial de grande dimensão e que essa 

tendência passa agora também para a margem sul do Rio Tejo, área onde ocorreram as 

últimas aberturas. Esta expansão de centros comerciais nas áreas suburbanas deve-se em 

muito às alterações contextuais que em muito se assemelham às que foram mencionadas para 

os EUA e para a Europa. Embora mais tardio em Portugal, também conhecemos os processos 

de suburbanização, de motorização, e as melhorias nos sistemas de transportes e das 

tecnologias de informação e comunicação (Barata-Salgueiro, 2001; Gaspar, 2002). Tudo isto, 

aliado à globalização, ao permitir uma maior internacionalização do país, fez com que muitas 

cadeias de lojas multinacionais pudessem entrar no país, sendo hoje dominantes nestes 

modelos de centros comerciais (Cachinho, 2002). 

 Não existem de momento, centros comerciais temáticos, frequentes noutros países. 

Neste momento, a nossa evolução não tem tomado esse rumo. Poderá contudo ser no futuro 

uma das alternativas, pois numa situação de relativa saturação como a que se vive hoje, 

alternativas necessitam de ser pensadas, para que o mercado continue a crescer. 

4ª Fase 2004-2014 

A 4ª fase foi criada com base nos dados disponíveis na base de dados do Observatório 

do Comércio (2000), atualizados à data para este estudo tendo como apoio o Anuário 

Estatístico de 2011 da APCC e algumas notícias provenientes da comunicação social.   
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A abertura de centros comerciais segue a tendência mostrada na fase anterior, ou seja, 

os novos centros surgem nas principais cidades suburbanas, sublinhando-se a sua expansão 

para a coroa do sul. Em 2004 abre o Freeport Outlet Shopping (Alcochete) que segue a lógica 

de outlet. Existem algumas semelhanças entre este e o Campera (Carregado, Alenquer), em 

termos de design: ambos são a céu aberto, recriam ruas de comércio do centro da cidade e 

possuem espaços públicos com elementos típicos das praças de cidades (exemplo: fontes, 

bancos de jardim, árvores e plantas). O Freeport recria com mais intensidade as ruas com 

comércio de proximidade. Isto é patente no design exterior de cada loja que ostentam os 

típicos toldos, janelas e portas antigas. Outros exemplos desta abordagem são o 

LoureShopping, de 2005 (Loures), o RioSul Shopping de 2006 (Seixal), o Fórum Barreiro de 

2008 (Barreiro) e o Dolce Vita Tejo de 2009 (Amadora). Estes foram dos últimos centros 

comerciais a serem construídos na AML. Mais recentemente, assiste-se à reconversão do 

Odivelas Parque cuja abertura tinha sido em 2003 e que há dois anos (2012) se transformou 

num outlet, o Strada Shopping & Fashion Outlet, continuando ainda com obras de 

remodelação mas sem nunca ter encerrado. Tudo aponta que esta reconversão se tenha feito 

devido ao aparecimento dos primeiros sinais de declínio do Odivelas Parque, fazendo com que 

a Mundicenter (gestora) concluísse que era necessário alterar a tipologia do empreendimento 

para que este sobrevivesse (Dinheiro Vivo, 2014). Segundo a mesma fonte, este espaço apesar 

de se ter tornado um outlet dados os descontos característicos deste formato, continua a 

possuir características de um centro comercial tipicamente conhecido, fundindo assim dois 

tipos de conceitos (Dinheiro Vivo, 2012).  

A quarta fase segue a mesma tendência com que acabou a terceira. Porém, existem 

duas razões principais que nos levam a criar esta quarta fase e a delimitar o seu início em 

2004. Em primeiro lugar, verifica-se que a partir deste ano passa a existir em toda a AML 

apenas uma abertura por ano. Este comportamento regista-se até 2009, ano em que abriu o 

último centro comercial registado. A partir desta data e até Novembro de 2014 nenhuma 

abertura se verificou na AML, levando-nos assim para o segundo argumento acerca da criação 

desta quarta fase: a estagnação. É importante salientar que o ritmo de abertura de centros 

comerciais já vinha a abrandar há muito mais tempo. Contudo, apenas se assinala esta fase a 

partir de 2004 pois é aí que o abrandamento se acentua chegando mais tarde ao nulo (Figura  

12).  
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 12 – Evolução dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa segundo as suas 

fases de crescimento. 
 

Deste modo, surge a questão porque não se têm construído novos centros comerciais 

nos últimos anos na AML? Duas hipóteses são possíveis: a primeira prende-se com a mudança 

de paradigma em relação aos formatos. Porém, se assim fosse, um novo formato teria de 

aparecer para fazer essa rutura, mas tal não aconteceu. O Alegro Setúbal, inaugurado a 

Novembro de 2014, foi a última abertura a ser registada. E na realidade este centro é uma 

renovação do antigo Jumbo. Além dos retail parks e dos outlets, não vimos surgir mais nenhum 

outro formato. A segunda hipótese que defendemos é a da crise económica conjugada com a 

saturação do mercado. Estes terão sido os principais fatores que provocaram a estagnação do 

sector que se pode verificar na Figura 12. Aliada a esta estagnação temos ainda o 

encerramento de centros comerciais a acontecer também nesta nova fase. Foram mais os 

centros comerciais que encerraram do que aqueles que abriram neste período.  

Porquê a crise económica? Se analisarmos a evolução do PIB em Portugal (Figura 13), 

verificamos que a grande quebra se dá em 2008, tal como nos restantes países europeus, onde 

mais se fez também sentir a crise (Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, Chipre). Além disso, através 

da Figura 13, referente ao índice de custo de construção de habitação nova em Portugal, pode-

se observar que os custos de construção aumentaram significativamente desde o final de 2006 

até 2008. A partir de então dá-se uma queda abrupta dos custos de construção até 2010. A 

Figura 15, relativa ao número de licenciamentos de habitações confirma também a quebra de 

construção no sector imobiliário. Por último, temos ainda o indicador de confiança dos 

consumidores (Figura 16), que nos mostra valores cada vez mais negativos (saldo de respostas 
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extremas: positivas e negativas), dado bastante relevante para os investidores da área da 

venda a retalho. O paralelismo destes indicadores com o período da crise permitem-nos 

estabelecer a relação desta com a estagnação do setor.  

 

 

 

Fonte: Eurostat. 

Figura 13 – Evolução do PIB em países europeus selecionados (2006-2014).  

  

Fonte: INE. 

Figura 14 – Índice de custo de construção de habitação nova (2001-2013).  
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Fonte: INE. 

Figura 15 – Número de licenciamento de habitações (1995-2011).  

 

Fonte: INE. 

Figura 16 – Indicador de confiança dos consumidores (1997-2013).  

 

E porque afirmamos que o mercado de centro comerciais está saturado? Neste 

momento, existem na AML vários centros comerciais com distâncias de poucos minutos entre 

si. As áreas de influência de cada um já se sobrepõem, sobretudo na AML Norte. Desta forma, 

a construção de novos centros comerciais não irá atrair novos consumidores ainda não 

abrangidos por nenhuma área de influência de centros comerciais, apenas irá competir pela 

partilha da procura existente (Teixeira, 2014). Temos o exemplo sintomático do antigo 

Odivelas Parque que acabou por não conseguir resistir dada a quantidade de centros 

comerciais que possuía na sua envolvente. Teixeira (2014) confirma no seu estudo que 

estamos perante um momento de saturação. No entanto, o autor considera que esta acontece 
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a partir de 2008 o que nos leva a aceitar essa possibilidade. Porém, esta quarta fase foi criada 

com base num conjunto de critérios expostos e, por isso, não é apenas a saturação que 

determina o seu período.  

Dado que estamos num ponto de maturidade e dado que a oferta já é vasta na AML, 

provavelmente teremos num futuro próximo formatos alternativos, com uma oferta 

alternativa, centros que busquem a diferença para atrair os consumidores. Poderemos estar a 

um passo disso. Será um desafio para os centros comerciais existentes enfrentar não só a atual 

situação de saturação de mercado como isso conjugado à crise económica e financeira. Como 

refere Teixeira (2014), é necessário que os centros comerciais se reinventem e adaptem às 

novas necessidades, pois só esses conseguirão sobreviver.  
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6. Os centros comerciais mortos 
 

Após a breve síntese das teorias das mudanças da venda a retalho e do aparecimento e difusão 

dos centros comerciais nos EUA, na Europa e em Portugal, este último caso centrado na 

AML,importa agora dirigirmos a atenção para o objeto de estudo desta investigação: os 

centros comerciais mortos, realidade designada no mundo anglosaxónico por dead malls. 

6.1. Em torno do conceito de centro comercial morto 

 

Ao contrário dos EUA, o fenómeno dos centros comerciais mortos é ainda uma 

realidade pouco conhecida na sociedade portuguesa. Apenas como nota, no decorrer desta 

investigação, quando dissemos ao comum dos mortais que em Portugal existem centros 

comerciais encerrados ou que existem centros a passar por uma situação de mal-estar, fomos 

confrontados com um sentimento de surpresa ou admiração, pois a imagem de centro 

comercial criada nas nossas mentes é totalmente oposta a isso. É certo que a vida que cada 

tipo de centro representa é diferente, muito pelas suas características. Provavelmente os 

centros comerciais integrados ocupam hoje por inteiro as nossas mentes, pois têm sido os 

protagonistas desta realidade ao longo das últimas décadas. De qualquer modo, o presente 

argumento é que, independente do centro comercial que temos associado à nossa mente, a 

imagem que passa é de vida, confusão, movimento, som, luz. De facto, esta vivacidade do 

centro comercial e o seu impacto nos sentidos do corpo humano são reconhecidos na 

literatura científica (Goss, 1993; Turley e Milliman, 2000; Ng, 2003).  

O problema dos conceitos assume particular relevância no presente objeto de estudo. 

É importante reflectirmos sobre o conceito de centro comercial morto essencialmente porque 

de momento não existe na bibliografia um consenso sobre a definição desta realidade. Este 

termo surge nos EUA para classificar os empreendimentos que, por motivos de insucesso, 

encerraram as suas portas, ou que ainda abertos vivem numa situação de profundo mal-estar. 

A aplicação do adjetivo «morto» é obviamente metafórica. O seu sentido provém do 

entendimento que um centro comercial é um espaço de vitalidade, positivismo, harmonia, 

energia, festa, significando o seu encerramento o esfumar destes atributos. Assim, à primeira 

vista não nos parece excessivo o uso desta expressão. No entanto, não encontrámos na 

bibliografia qualquer razão que justifique a sua utilização. Contudo, dada a sua carga simbólica, 

parece-nos ser o termos mais adequado para ser utilizado. Embora a sua origem seja 

desconhecida, pensa-se que o mais provável é que esta expressão surja da línguagem 
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coloquial, que rapidamente se difundiu, em grande parte devido à sua circulação nos mídia e 

na internet (Redell, 2009). 

De forma a verificarmos o consenso na aplicação do termo de dead mall nos EUA, 

analisámos a literatura existente sobre este assunto. O mesmo foi feito para Portugal, embora 

a informação encontrada seja mais escassa.  

 O termo que mais tem sido utilizado noutros países, sobretudo nos EUA, tem sido sem 

dúvida o de dead malls. No Reino Unido, o facto de se utilizar o termo shopping center em vez 

de mall, condiciona a possibilidade de existência deste termo. Após verificado em literatura 

que a utilização deste tipo de conceitos é escassa, foram analisadas algumas notícias de forma 

a verificar como é que este assunto tem sido abordado perante os media. Na recolha das 

notícias, utilizámos vários termos nos motores de busca de forma a assegurar uma pesquisa 

abrangente. Palavras como failling mall, decline of mall,  foram utilizadas nas nossas pesquisas. 

Como resultado, constatamos que o “failling”, “decline” ou emitem menos resultados nas 

pesquisas. Dead malls, ou por vezes dying malls, é sem dúvida o termo que mais se tem 

aplicado tanto na literatura científica como na comunicação social (Tabela 5). Outro aspeto 

importante a referir é clara a existência de uma dualidade entre o que se encontra encerrado 

ou morto e o que está a definhar ou em declínio. Porém, quando investigadores ou autores 

das notícias se referem a centros em declínio, não se referem muitas vezes a centros 

comerciais que ainda estão abertos, usando o sentido da palavra para dizer que está 

encerrado ou morto.  

 A pesquisa que realizámos permitiu constatar que o corpo de literatura sobre dead 

malls é ainda escassa. Em Portugal, até ao momento ainda não foram realizados estudos nesta 

área. Talvez por se tratar de um fenómeno recente na realidade portuguesa. Porém, para 

países como os EUA, onde já encerraram muitos empreendimentos, ao ponto de se vaticinar a 

falência destes empreendimentos (Howe, 2013; Merrick, 2014); é curioso tal escassez. De 

forma a tentar colmatar esta situação, fizemos também uma pesquisa sobre as notícias que 

nos últimos anos têm saído sobre dead malls para Portugal. Importa referir que essa mesma 

pesquisa foi feita usando os mesmos termos em português nos motores de busca da internet.  

 Como resultado desta pesquisa, podemos observar que o consenso entre termos não é 

tão claro como na pesquisa anterior. Em primeiro lugar, a aplicabilidade do termos “morto” ou 

“sem vida” não é tão frequente. Ainda assim, existem algumas notícias, como podemos 

verificar na tabela 6 que utilizam estes termos (Reis, 2012; Associação Portuguesa para a 

Reabilitação Urbana e Proteção do Património, 2013).  Os termos que mais sobressaem nesta 

análise fazem referência ao declínio dos centros comerciais ou então ao abandono dos 

mesmos. Porém, importa referir que ao contrário das pesquisas além fronteiras, o termo 
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declínio é usado literalmente e, portanto, encontramos notícias de centros que não 

encerraram mas que se encontram numa situação vulnerável. Deste modo, o que verificamos 

é que as notícias em Portugal são ainda muito direcionadas para a situação de declínio dos 

centros comerciais e de crescimento destes, não estando a atenção focada para aqueles que já 

encerraram. Isto explica-se provavelmente pelo facto de os dead malls serem um fenómeno 

relativamente desconhecido, pouco visível e significativo.  

 

Tabela 5 – Termos utilizados na literatura e nos midia para o encerramento de um centro comercial no estrangeiro.  

Literatura científica Termos utilizados 

Schatzman (2013) - dead mall 

Scharoun (2012) - dead mall; decline of shopping mall; falling mall 

Parllette and Cowen (2010) - death of enclosed malls; death of mall 

Redell (2009) - dead mal 

Bodzin and Greenberg (sem data) - failing malls; dead malls 

Young (2008) - dead malls 

Comunicação social Termos utilizados 

CBS News 2014 - dying malls 

DeadMalls.com - dead malls 

Macke (2014) - death of the shopping mall 

Petersen (2014) Business Insider - malls are dying;  ghost malls 

Stabiner (2011) The New York Times - dead suburban malls 

Lindsay (2010) Fast Company - dead malls 

Kimberley (2009) - dead malls 

Jordan (2012) Citylab - death of mall 

Hudson and O’Connel (2009) Online - malls is languishing; dead malls; failling malls 

Hepburn (2012) Death and Taxes - dead malls 

Hirasuna (2014) My Fox - disappearing shopping malls 

Merrick (2014) New Yorker - dead malls; malls are obsolete 

Scharoun (2012) The conversation - dawn of the dead mall; viability of shopping mall 

 

Tabela 6 – Termos utilizados nos midia para o encerramento de um centro comercial em Portugal. 

Comunicação Social Termos utilizados 

Boaventura (2012) Público - centro comercial definha  

Soares (2012) Público - antigo centro comercial  

Baptista (2014) Dinheiro Vivo - declínio dos centros comerciais 

Reis (2012) CidadaniaLX - centros comerciais ao abandono  

- edifícios sem vida e abandonados 

O Mirante (2013) - centro comercial encerrado 

Fonseca (2013) - declínio dos centros comerciais 

Associação Portuguesa para a 
Reabilitação Urbana e Proteção do 
Património (2013) 

- vida e morte dos pequenos centros comerciais 

- centros comerciais obsoletos 

- centros comerciais abandonados 

Almeida et al. (2007) - centros comerciais encerram  
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 Apesar dos vários termos que temos encontrado, desde o escolhido dead mall até 

failling mall, decline of mall, centro comercial ao abandono e centro comercial encerrado, 

poucos nos facultam uma definição concreta do que se trata. Embora seja evidente o vazio 

conceptual em torno destes conceitos, apresentamos a definição que existe de momento e 

que se dirige ao termo dead malls.   

De acordo com a Deadmalls.com1, designam-se de centros comerciais mortos, os 

empreendimentos em que a percentagem de estabelecimentos devolutos é superior a 70%, 

são dotados de um baixo movimento de consumidores e apresentam um elevado estádio de 

degradação. Como vemos, três características principais são apontadas para a construção da 

definição de centro comercial morto. Temos, em primeiro lugar, o peso de lojas devolutas nos 

empreendimentos, em segundo lugar, o número reduzido de consumidores que procuram os 

empreendimentos e, por último, a imagem física do centro, em termos de estado de 

conservação.  

Com base nos termos pesquisados para designar a realidade dos centros comerciais 

mortos, foi possível recolher alguma informação sobre características destes 

empreendimentos. No entanto, verificamos que maioria da informação recolhida vai ao 

encontro dos três critérios em que se alicerça a definição da Deadmalls.com. Ficou claro que 

um centro comercial morto apresenta uma elevada percentagem de lojas encerradas. Este é a 

característica mais vezes encontrada e é uma das que tem maior peso, uma vez que é através 

desta que é passada a imagem de inviabilidade económica. Igualmente importante, e muito 

também devido ao facto de projetar uma imagem negativa tal como as lojas vazias, é a 

degradação do centro. A falta de manutenção de um centro comercial impulsiona o aparecer 

de sinais de degradação. Isso para além de causar desconforto aos consumidores que os 

frequentam, não projeta de todo uma boa imagem, contribuindo para que não seja um lugar 

atrativo para visita e o consumo. Geralmente esta situação acontece quando os sinais de 

abandono se intensificam, não existindo orçamento para fazer remodelações e manutenções 

no centro. Uma das causas disso é precisamente a ausência de lojistas que possam contribuir 

com as suas rendas e taxas. Outra característica que podemos retirar e que caracteriza os 

centros comerciais mortos, é o baixo volume de vendas, consequência da diminuição do 

número de lojas que ocupam o centro, tal como a redução do tráfego de consumidores. 

Espera-se completar esta lacuna com a experiência em trabalho de campo e todos os 

dados importantes que este, juntamente com os resultados, nos poderá fornecer. Para já, 

                                                             
1 In http://deadmalls.com/dictionary.html (acedido em 3 de dezembro de 2014). 
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espera-se formar um primeiro conjunto de variáveis que consideramos serem importantes 

para definir um dead mall.  

6.2. Greyfields: qual a associação a centro comercial morto? 

 

Um conceito alternativo que talvez nos pode ajudar com mais informações para a 

construção de uma definição é o conceito de greyfield, cuja definição é a seguinte: “Dead 

malls, referred to as “greyfields” in the New Urbanist community, are formally defined as 

failing malls with sales less than $150 per square foot, according to the non-profit Congress for 

New Urbanism (Redell, 2009). 

Existem várias informações que se podem retirar da definição de greyfield de Redell 

(2009). Em primeiro lugar, os dead malls, segundo este autor, são greyfieds. Porém, o Congress 

for New Urbanism define os greyfields formalmente como failing mall, não os associando aos 

dead malls. Juntando isso à referência que se faz ao valor das vendas, que são geralmente 

inferiores a 150 dólares por pé quadrado, verifica-se que estamos perante centros comerciais 

que se encontram ainda abertos mas numa situação de declínio.   

Outros dois documentos criados pelo Congress for the New Urbanism (2005; Congress 

for the New Urbanism, 2001) indicam-nos que os greyfields são centros comerciais 

economicamente obsoletos. Do ponto de vista económico, trata-se de empreendimentos 

comerciais que deixaram de ter viabilidade económica, pois o seu sistema encontra-se em 

desuso:  

“(…) Greyfield” is a new term, hinting at the sea of asphalt separating a regional or 

super-regional shopping mall from its town. Greyfields are economically obsolete malls and 

other sites that offer large infill redevelopment opportunities, without the contamination 

found on brownfield sites.” (Congress for the New Urbanism, 2005:7) 

 Para além disso, a presente definição coloca maior ênfase na questão territorial, isto 

é, são vistos do ponto de vista do território e do seu uso atual. Do ponto de vista económico, 

as áreas onde se inserem os greyfields são vistas como localizações que já não têm qualquer 

vantagem competitiva, perdendo potencialidades através da sua progressiva desvalorização, 

uma vez que se trata de um território que necessita de ser regenerado, tal como os 

brownfields. Existe de facto uma preocupação, dentro desta definição, com a desvalorização 

do espaço onde se insere o centro comercial bem como as suas implicações para o território 

envolvente. Esta conjuntura que se cria afeta a população envolvente através da perda de 

emprego, a desvalorização da habitação, etc, gerada pelo declínio dos centros comerciais. Este 

é um aspeto que a comunidade New Urbanist tem em conta (Congress for the New Urbanism, 
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2001; Congress for the New Urbanism, 2005). Como vemos, o declínio dos centros comerciais 

traz externalidades negativas e gera um estigma em torno do seu território. 

Por último, existe ainda a definição que a DeadMalls.com utiliza para definir os 

greyfields. Para este organismo, estes são centros comerciais cujas vendas anuais são 

inferiores a 150 dólares por pé quadrado ou então que possuem um terço da percentagem de 

vendas de um centro comercial com sucesso. Mais se acrescenta, que os greyfields são um 

termo utilizado para descrever centros comerciais moribundos, cuja tradução provém do 

termo dying malls. Importa ainda frisar que este termo foi cunhado pela PWC 

(PricewaterhouseCoopers) e pelo Center For New Urbanism no qual se basearam no termo 

brownfield. Dadas as fontes destes dados, algumas informações coincidem com as definições 

apresentadas anteriormente.  

Após a exposição das várias definições existentes para o conceito de greyfield, Bodzin e 

Greenberg (s/d) e alguns dados provenientes da PWC que se encontram num documento do 

Congress for the New Urbanism (2002), apontam algumas características que são importantes 

referir. O conceito de greyfield está bastante próximo daquilo que se entende por centro 

comercial em declínio. Isso pode-se constatar não só pelo título da obra que inclui desde logo 

o conceito de failing mall como pela forma como é caracterizado o conceito de greyfield ao 

longo do texto, o qual aborda o centro ainda aberto. Verificou-se anteriormente que algumas 

fontes, quando abordam o conceito de greyfield, dão maior enfase às questões territoriais. 

Neste caso, esse aspeto também é tido em conta mas com um maior equilíbrio na construção 

da definição, pois também estão incluídas características do próprio estabelecimento 

comercial. A primeira característica apresentada tem a ver com a dimensão. É apontado que os 

greyfields geralmente apresentam uma dimensão inferior quando comparados com os centros 

comerciais que abriram mais recentemente. A segunda característica prende-se com a variável 

idade. Geralmente os greyfields apresentam uma idade superior aos restantes e isto vem 

consolidar a ideia de que existe um ciclo de vida que se atravessa. Quanto mais avançada for a 

idade do centro comercial, maior é a necessidade de reinvestir, pois com o passar dos anos 

não só é necessário fazerem-se renovações para que o empreendimento continue a 

acompanhar as tendências, como também existem questões relacionadas com a sua 

deterioração material que comprometem o seu bom desempenho. Em seguida, temos o fator 

da localização. Geralmente, os greyfields estão localizados no primeiro anel suburbano (no 

caso americano), em áreas mais pobres e envelhecidas, com baixos rendimentos ou que se 

encontram numa situação de declínio (Pavlou, 2013). Isso por sua vez causará efeitos 

negativos sobre o centro comercial. Para além disso, a sua visibilidade não é tão grande 

comparada com os centros comerciais mais recentes, uma vez não estarem tão bem 
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localizados e conectados ao sistema de transportes regional. Por outro lado, temos o fator 

competição. Os greyfields geralmente, pela sua idade avançada, começam a ver surgir outros 

centros mais novos e outros formatos mais inovadores. Geralmente um greyfield compete em 

média com mais 22 centros comerciais num raio de 5 milhas. Por último, temos a característica 

dos espaços vazios, as lojas que são desocupadas dentro dos centros comerciais. Esta é 

provavelmente uma das características que maior impacte visual causa num centro comercial 

que esteja numa situação de declínio. Geralmente, os greyfields têm uma taxa de ocupação 

inferior aos 52% enquanto os centros comerciais com uma situação de boa vitalidade têm 

valores iguais ou superiores a 90% de ocupação.  

Reflectindo sobre os conceitos de dead mall e de greyfield, encontramos diferenças 

mas também aspetos que estão presentes em ambos e que fazem com que a separação destas 

duas realidades não seja linear. Ainda assim, considera-se que estes não queiram dizer o 

mesmo. Enquanto no conceito de dead mall existe a ideia de que grande parte do centro já 

não funciona (pelo menos 70% de desocupação), nos greyfields isso não tem necessariamente 

que existir pois apenas se faz referência à diminuição das taxas de vendas e a um modelo que 

que é economicamente obsoleto. Para além disso, ao contrário dos dead malls, os greyfields 

não são caracterizados através do trafego de consumidores e do seu estado de degradação. 

Outro aspeto importante e diferenciador tem a ver com uma das características que Bodzin e 

Greenberg (s/d) atribui aos greyfields, referindo que estes têm uma taxa de ocupação inferior 

aos 52%, tendo por isso uma taxa de desocupação de pelo menos 48%. Já os dead malls, têm 

uma taxa de desocupação no mínimo superior a 70%, levando à ideia de que estes últimos 

estão num estado de declínio mais avançado. Em reforço desta ideia, é referido que os 

greyfields são dying malls, ou seja, centros comerciais moribundos, enquanto os dead malls já 

possuem uma designação com uma conotação mais forte. Desta forma, acredita-se que os 

greyfields caso não sejam objeto de requalificação caminham para a situação dos dead malls. 

Posto isto, consideramos que a tradução mais próxima de greyfield será centro comercial 

moribundo enquanto para dead mal utilizar-se-á o termo de centro comercial morto.  

6.3. A construção de uma definição 

 

Já se havia verificado em teoria a existência de uma lacuna conceptual acerca do 

conceito de dead malls. Algumas características se conseguiram recolher mas não algo 

completo e consistente que defina este termo. Para além da necessidade de contribuição 

científica para a existência de uma definição conceptual de centro comercial morto e centro 

comercial moribundo, é importante referir que para além deste objectivo, pretende-se um 
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outro: clarificar a distinção entre estes dois. Desta forma, o que se pretende fazer é criar uma 

definição para centro comercial morto através da junção dos vários contributos obtidos.  

Antes de passarmos para a construção destas definições, importa referir o que se 

entende por centro comercial em termos legais e que essa ideia se reflita, tanto quanto 

necessário, nas definições criadas. Segundo a portaria 424/85 de 5 de Julho para se ser 

considerado centro comercial é necessário possuírem um conjunto de requisitos, que são: 

 No mínimo, 500m2 de área bruta e pelo menos 12 lojas sendo que essas têm de se 

destinar à venda a retalho ou à prestação de serviços (alínea 1). 

 Este conjunto de lojas devem inserir-se num único edifício ou em pisos contíguos, 

sendo necessária a sua ligação. Para além disso devem existir zonas comuns na área 

onde existem as lojas (alínea 2).  

 “O Conjunto do empreendimento terá de possuir unidade de gestão, entendendo-se 

por esta a implementação, direção e coordenação dos serviços comuns, bem como a 

fiscalização do cumprimento de toda a regulamentação interna.” (alínea 3).  

 Todas as lojas devem ter o mesmo horário de funcionamente, à excepção daquelas 

cujas suas características possuam uma necessidade diferente de horário (alínea 4).  

 

Assim sendo, os centros comerciais mortos (dead malls) são empreendimentos 

comerciais que se encontram encerrados ou que se encontram num estado avançado de 

declínio, sendo que para isso têm de possuir pelo menos 70% das suas lojas desocupadas, um 

elevado estado de degradação física e ausência quase total de consumidores. Localizam-se na 

fase de declínio do seu ciclo de vida ou então chegaram por completo ao seu término. Dadas 

estas características, os centros comerciais mortos não reúnem mais condições para se 

constituírem centros comerciais tendo em conta os requisitos sugeridos pela portaria nº 

424/85 de 5 de Julho. Podem ainda corresponder a um tipo de produto (tipologia) que 

terminou, dado os avanços no mercado do retalho e a sua incapacidade de acompanhar esses 

mesmos. 

 Por outro lado, tendo em conta que o conceito de centro comercial moribundo foi aqui 

criado, existe também a necessidade de este possuir a sua própria definição uma vez que 

existem diferenças importantes entre este e os centros comerciais mortos.  

Os centros comerciais moribundos são empreendimentos comerciais cuja sua 

viabilidade económica se encontra comprometida dado possuírem mais de metade das suas 

lojas desocupadas (51%). Para além disso dão evidências de degradação, o volume de vendas 

começa a decair bem como a frequência dos consumidores ao mesmo. Em comparação com os 
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centros comerciais mortos, estes encontram-se num estágio de declínio anterior ao declínio 

avançado, não deixando, porém, de se encontrarem na mesma fase do ciclo de vida. No 

entanto, essa situação pode ainda ser revertida através de renovações profundas ou 

alterações do próprio formato de centro. Podem igualmente corresponder a um tipo de 

produto (tipologia) que se encontra em declínio. 

6.4. Centros comerciais mortos: um panorama global  

 

 Alguma literatura científica indica-nos que os dead malls americanos correspondem na 

sua grande maioria ao formato enclosed mall, criado por Victor Gruen na década de 1950 

(Scharoun 2012; Jordan, 2012; Parlette e Cowen, 2011; Redell, 2009; Howard, 1985). Tratam-

se de centros comerciais de influência regional localizados sobretudo nas áreas suburbanas. 

Tal como o seu nome indica, enclosed, este é um formato fechado em termos de design. O seu 

exterior não tem tanto de apelativo quanto o que existe no seu interior. Segundo Redell 

(2009), nos EUA, apenas três centros comerciais do formato enclosed foram construídos em 

2005, e estava previsto apenas abrir um em 2009. Já Scharoun (2012) bem como o jornal The 

Week (2009) e o CBS News (2014) indicam-nos que apenas um centro deste formato foi 

construído em 2006 até ao presente. Segundo Howe (2013) da USA Today, prevê-se que 10% 

dos centros comerciais americanos do formato enclosed irá encerrar até 2022. Davidowitz, 

presidente da Davidowitz & Associates (empresa de consultoria da venda a retalho e de banco 

de investimentos) refere que não se constroem mais centros deste tipo simplesmente porque 

as lojas com dimensão média já não funcionam em centros comerciais médios (Paterson, 

2014). Mais do que isso, refere que o número de centros comerciais do tipo enclosed tem 

entrado numa situação de declínio bastante acentuado. Esta informação é também 

confirmada por Rick Caruso, fundador CEO da Affiliated Caruso num encontro na National 

Retail Federation no qual refere que este tipo de centro comercial em breve vai desaparecer 

por completo e que de facto muitos retalhistas se estão a afastar deste tipo de 

empreendimento, procurando novos formatos como os outlets, life style centres ou até 

mesmo posicionando-se autonomamente (Gustafson, 2014). Também os próprios developers 

se têm vindo a afastar cada vez mais do formato enclosed e investindo mais em 

empreendimentos como as big boxes, life style centres (Hudson, 2009). Como exemplos 

emblemáticos de centros comerciais tipo enclosed que se transformaram em dead malls, 

temos o Southdale Center que a partir dos anos 80 já dava os primeiros sinais de declínio ou o 

Northland Shopping Center (Garrefa, 2011).  
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Como vimos, existe um formato de centro comercial que entra em declínio nos EUA e 

acaba por se tornar em dead malls. Várias razões têm sido apontadas como justificação do 

encerramento de centros comerciais. Desde literatura científica aos media, verificamos que 

existe um consenso e uma ideia formada daquilo que poderá ter acontecido.  

Em primeiro lugar, é defendido que os dead malls correspondem a um modelo que 

não é mais económica e ambientalmente sustentável (Rendell, 2009). Gosh e Mclafferty 

(1991), referindo-se aos centros tipo enclosed, argumenta que estes começaram a entrar em 

declínio pela primeira vez em 1988 e este foi o começo da fase de maturidade do sector da 

venda a retalho, caracterizado por uma diminuição das vendas. Um dos fatores que permitiu 

esta situação foi o crescente surgir de novos formatos que começaram a competir com estes 

existentes, nomeadamente com o aparecimento das big boxes ou os life style centres, no qual 

é referido que estes últimos são muito mais sustentáveis em termos ambientais. Os life style 

centres estão a crescer e em muitos casos são construídos no lugar dos antigos centros 

comerciais suburbanos já encerrados (Coleman, 2006; Rendel, 2009; Parlette e Cowen, 2011; 

Scharoun, 2012). Outra razão apontada foi o facto destes dead malls terem uma construção 

que rapidamente se deteriora devido à fraca qualidade dos materiais de construção. Para além 

disso, dado estes empreendimentos serem de grande dimensão leva a que que os custos de 

construção sejam excessivamente elevados (Coleman, 2006; Gosh e Mclafferty, 1991). Mais se 

acrescenta, referindo-se que os dead malls deixaram de corresponder aos novos estilos de 

vida que se têm vindo a modificar (Coleman, 2006). Parlette e Cowen (2011) e Gosh e 

Mclafferty (1991) referem também que as áreas suburbanas americanas tornaram-se 

territórios no qual existe uma saturação do mercado não só na área da venda a retalho como 

na habitação e que por isso deixaram de ser áreas de crescimento e expansão como eram na 

década de 60 a 70, após a II Guerra Mundial. Digamos portanto, que estas são áreas que 

começam a ficar “lotadas” não só pelas razões mencionadas mas também pela dificuldade que 

começa a existir em encontrar espaços com a dimensão suficiente para conseguir suportar 

centros de grande ou mega dimensão. Outras alterações contextuais têm vindo a fazer com 

que os centros comerciais fiquem afetados com as alterações do território envolvente, 

sobretudo quando este começa a perder oferta de emprego. Questões relacionadas com a 

competitividade também surgem, quando abrem novos centros em bairros vizinhos em 

territórios de proximidade (Hudson, 2009).  

O declínio de centros comerciais como o Northland em Detroit e o Mondawmin em 

Baltimore é justificado com alterações demográficas por Howard (1985), e uma delas será o 

desacelerar do crescimento populacional (Gosh e Mclafferty, 1991). Para além disso, assume-

se que o consumidor tem agora outro tipo de preferências, pois procura outros formatos 
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comerciais como as lojas de desconto, as compras online, as big boxes com o Wal-Mart-Stores 

(uma cadeia que tem vindo a ter muito público e que não costuma operar em centros 

comerciais) (The Week, 2009; Hudson e O'Connel, 2009; CB News, 2014; Harisuna, 2014; 

Merrick, 2014).  

Entre as causas de encerramento possíveis dos centros comerciais, valorizou-se 

também a informação que a comunicação social fornece, dado que muitas das fontes eram 

pertinentes, nomeadamente entidades profissionais que operam no mercado da venda a 

retalho e que têm o lado da experiência profissional não encontrada na literatura científica. 

Um dos aspetos mencionados em várias das notícias que encontrámos tem a ver com 

as lojas-âncora. A partir do momento em que estas encerram num centro comercial, a entrada 

do centro na fase de declínio é muito mais rápida e muito mais propensa a levar o próprio 

centro ao encerramento. Esta informação é referida por Cedric Lachance – diretor da Green 

Street Advisors (Peterson, 2014; Jordan, 2012; Hudson e O'Connel, 2009; Harisuna, 2014). Por 

exemplo, o Turfland Mall, em Lexington, perdeu a loja-âncora Dillard e a partir daí vários 

encerramentos de loja têm vindo a acontecer. Um desses lojistas, Bill Parker, proprietário de 

uma loja de sapatos que saiu do centro comercial na sequência da saída da Dillard, refere: 

“Nós não temos escolha a não ser deixar o centro agora que Dillard saiu” (The Week, 2009). 

Outra razão apontada para um centro entrar em declínio e tornar-se em dead mall tem 

sido as transformações que as marcas das lojas têm feito. Neste momento, a sua dimensão é 

excessivamente superior à realidade pretendida. Por isso, muitas lojas têm vindo a reduzir o 

seu tamanho nos centros comerciais ou chegam mesmo a sair delas. A título de exemplo, a 

marca Sears fez desde o ano 2000 cerca de 300 encerramentos. Vários especialistas referem 

que tem sido necessário fazer este ajustamento relativo aos metros quadrados de uma loja 

(Gustafson, 2014). Uma das razões que tem sido apontada para estas transformações nas lojas 

tem a ver com o aumento do e-commerce. As compras online têm vindo a aumentar 

substancialmente e por isso, muitos dos clientes que antes frequentavam a loja, passam a 

visitá-la de forma virtual. Essa informação de que o tráfego de consumidores tem vindo a 

diminuir nas lojas é confirmado por um analista da Belus-Capital Advisors, Brian Sozzi 

(Gustafson, 2014; CB News, 2014). Há portanto um maior investimento nas marcas nesse 

sentido. Porém, numa notícia redigida por Macke (2014), é referido que e-commerce não tem 

contribuído assim tanto para a morte dos centros comerciais porque apenas 6% das vendas a 

retalho foram feitas via online no quarto trimestre de 2013. 

A recessão económica tem também um impacto significativo. Em 2012, as vendas na 

área do comércio a retalho diminuíram cerca de 9,8% e os centros comerciais mostraram-se 

vulneráveis perante esta alteração. Várias lojas têm vindo a pedir proteção contra a falência. 
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Este colapso económico que se deu atingiu sobretudo as lojas de departamento que 

ancoravam muitos centros comerciais (The Week, 2009; Hudson e O'Connel, 2009).  

Outra explicação interessante prende-se com a ideia que os centros comerciais são um 

conceito em extinção nos EUA, que estão a deixar de fazer parte da cultura de consumo (CBS 

News, 2014) e, por isso, tem-se apostado em formatos alternativos, mais próximos dos 

interesses dos consumidores. Rick Caruso, CEO da Caruso Affiliated, prevê o desaparecimento 

do centro comercial tradicional americano: “Dentro de 10 a 15 anos, o shopping típico dos 

EUA, a menos que seja completamente reinventado, será um anacronismo, uma aberração 

histórica de 60 anos que não atende mais às necessidades do público, às necessidades dos 

retalhistas e da comunidade.” (Merrick, 2014).  

Todavia, nem todos concordam com a ideia que os centros comerciais são algo que 

está a deixar de fazer parte da cultura de consumo. Para os idosos, os centros comerciais 

continuam a ser um ponto de encontro e os EUA prevê que em 2050 existam mais de 88 

milhões de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, segundo os Census Bureau. Para 

além disso, a estratégia passará por tornar estes empreendimentos menos locais e sim com 

uma dimensão mega com restaurantes, teatros, parques. Certamente que a sobrevivência 

dependerá da sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado (Macke, 2014). 

Algumas justificações são apontadas, dentro delas, a mudança de gerações. Nos EUA a 

população mais jovem frequenta menos os centros comerciais (Howe, 2013). Há 60 anos atrás, 

a geração que voltou da II Guerra Mundial fixou-se nas áreas suburbanas e viam os centros 

comerciais como algo maravilhoso, pois traziam imensas marcas e era um conceito novo. 

Atualmente, de acordo com a Monitoring the Future, a percentagem de jovens com 17 anos de 

idade que nunca foi a um centro comercial ou que vão apenas algumas vezes por ano, passou 

de 19% (2003) para 29% (2009). Para além disso, cada vez mais os pais não pretendem que os 

filhos frequentem sozinhos os centros comerciais, pois consideram-nos lugares perigosos. Em 

simultâneo, a ascensão do e-commerce, dos life sytle centers, das big boxes, tomam o lugar do 

típico centro comercial. (Howe, 2013; Macke, 2014). Ao passo que há décadas atrás se ficava 

deslumbrado com uma montanha russa ou um lago, uma fonte, um parque, hoje é necessário 

mais do que isso para que as novas gerações sejam atraídas aos centros comerciais. 

Parafraseando Macke (2014), “Today it takes something more along the lines of an Imax 

theater and indoor roller coasters to get a teenager’s attention. The economics of having 

multiple such destinations within driving distance of one another simply don’t work.” 

Ainda assim, uma linha interessante de pesquisa que emerge é a renovação ou 

reconversão destes centros comerciais mortos, que tem motivado alguns estudos, 
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principalmente nos EUA (Schatzman, 2013; Pavlou, 2013; Dunham-Jones e Williamson, 2011) 

mas também na Europa (Gasnier e Guillemot, 2011; Soumagne et al., 2011). 

Como síntese da análise da evolução dos centros comerciais americanos feita 

anteriormente e a presente análise sobre os centros comerciais mortos nos EUA, inserimos a 

Figura () que mostra numa linha temporal os principais marcos na história da evolução dos 

centros comerciais bem como alguns fatores que contribuíram para o seu declínio.  

 

 

 Fonte: Chung et al. (2001, in Schatzman, 2013) 

Figura 17 – Evolução dos centros comerciais americanos e os principais fatores do seu declínio.  
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7. Centros comerciais em declínio e em crescimento 
 

A análise que se segue tem como finalidade apurar como se comportaram as 

diferentes tipologias de centros comerciais na AML desde 1970 (altura em que surge o 

primeiro centro comercial em Lisboa) até ao presente ano. 

As tipologias utilizadas pertencem ao estudo que foi elaborado pelo Observatório do 

Comércio no ano 2000 que tiveram por base as variáveis da Tabela 2 (vide supra – pp. 20). 

Através da recolha desta informação para os centros comerciais de todo o país (contabilizados 

789 em 1999), foi elaborada uma análise de clusters no qual produziu cinco tipologias de 

centros comerciais, sendo que estas se inserem em dois grandes grupos, os condomínios 

comerciais e os centros comerciais integrados. No primeiro os condomínios comerciais de 

bairro (tipologia 1) e as pequenas galerias e condomínios comerciais (tipologia 2). No segundo 

grupo, os centros comerciais integrados, fazem parte os centros comerciais de proximidade 

(tipologia 3), os centros comerciais de bairro (tipologia 4) e os centros comerciais regionais 

(tipologia 5) (Tabela 7).  

Tabela 7 – Tipologias dos centros comerciais portugueses. Fonte: Observatório do Comércio 
(2000). 

A. Condomínios comerciais 

328 (41.5%) 

B. Centros comerciais integrados 

447 (56.7%) 

1. Pequenas galerias/condomínios 
comerciais    209 (26.5%) 

 

1. Centros comerciais de proximidade 

333 (42.2%) 

2. Condomínios comerciais de bairro 

118 (15%) 

2. Centros comerciais de bairro 

70 (8.9%) 

 3. Centros comerciais regionais* 

45 (5.7%) 

* Os centros comerciais regionais através da sua dimensão em termos de ABL e número de lojas poderiam 

ainda ser divididos em subcategorias, no entanto, os escalões utilizados não contemplam a situação, 

devido ao reduzido número de unidades 

 

Segundo esta análise, o que distingue os condomínios comerciais dos centros 

comerciais integrados é sobretudo a sua forma de gestão. Enquanto os primeiros são geridos 

por uma comissão de condóminos ou uma empresa especialmente contratada para o efeito, os 

segundos são geridos enquanto uma unidade. A sua distinção assenta também nos princípios 

de conceção dos empreendimentos a nível comercial, pois os primeiros não têm lojas âncora 

nem existe planeamento no seu mix comercial. Do mesmo modo, os promotores, no caso dos 

condomínios, tratam-se sobretudo de pequenas empresas sem experiência no ramo, que 

pretendem rentabilizar os espaços que muitas vezes são um mero complemento do 

condomínio residencial. 
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Os condomínios comerciais de bairro (tipologia 1) representam 19% dos empreendi-

mentos (119 centros comerciais) e possuem uma ABL que varia entre 2500 a 10 000m2. Em 

relação ao mix comercial, este não é planeado, são constituídos por 50 a 199 lojas e não têm 

lojas âncora. Maioria dos edifícios neste grupo foram construídos de raíz e não se regista 

nenhum padrão específico de localização.  

As pequenas galerias e condomínos comerciais (tipologia 2) representam 26,4% do 

total de centros comerciais (208 empreendimentos) e têm entre 500m2 e 2500m2 de ABL. Em 

relação ao mix comercial, não possuem qualquer planeamento e não existem lojas-âncora. 

Relativamente à gestão, a esmagadora maioria (mais de 96%) é gerida por comissões de 

logistas, sendo por isso uma gestão desagregada. O edifício possui funções comerciais e 

residenciais (88,5%) e não possui parque de estacionamento.  

Os centros comerciais de proximidade (tipologia 3)2 representam 42,% do total de 

empreendimentos (447 centros comerciais) e, tal como na tipologia anterior, tratam-se de 

centros de pequena a média dimensão (ABL entre 500m2 a 2500m2). Contudo, esta tipologia 

diferencia-se da anterior pelo facto de possuir unidade de gestão com empresa especializada e 

as lojas serem exploradas por regime misto. No entanto, tal como na tipologia anterior, este 

grupo tem na sua maioria centros sem planeamento de mix comercial e sem lojas âncoras. 

Importa ainda referir que 57% dos empreendimentos localiza-se no centro de cidades.  

Os centros comerciais de bairro (tipologia 4) representam 8,9% do total de centros 

comerciais (70 empreendimentos) e têm por regra entre 2500 a 5000m2. O seu mix comercial é 

planeado, constituído entre 50 a 100 lojas, existem algumas lojas em regime de franchising, 

têm mais de 2 lojas âncora e 53% possui supermercado. Na esmagadora maiora dos casos, 

                                                             
2
 Apesar dos centros comerciais de proximidade fazerem parte dos centros comerciais integrados 

existem várias variáveis que são características dos condomínios comerciais como a ausência de 

planeamento do mix comercial, a ausência de lojas âncora bem como a sua dimensão em termos de ABL 

e número de lojas. De facto a grande diferença assenta sobretudo na gestão, que ao contrário dos 

condomínios é centralizada e existe uma empresa especializada na maioria dos casos para o efeito. 

Porém, os resultados destas duas variáveis são discutíveis, tal como indica o Observatório do Comércio: 

“ (…) embora 71.2% dos empreendimentos tenham declarado possuir unidade de gestão, a verdade é 

que somente 43.7% são geridos desde a sua inauguração por empresas especializadas neste tipo de 

serviços. A contradição que à primeira vista parece existir nos valores anteriores resulta das diferentes 

interpretações a que se presta o próprio conceito de unidade de gestão. Como para alguns operadores 

esta não implica, necessariamente, o planeamento do mix comercial e a sua monitorização no tempo, 

um número considerável de condomínios comerciais com administração integrada de alguns serviços 

(limpeza, segurança, electricidade, água…), acaba também por de algum modo responder a este 

requisito. Na realidade, só assim se poderá explicar que tendo a esmagadora maioria dos 

empreendimentos unidade de gestão, apenas 20.2% declarem possuir um mix comercial planeado.” 

(Observatório do Comércio, 2000:24) 
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estes centros são dotados de unidade de gestão. Importa ainda referir que 45% destes centros 

têm parque de estacionamento entre 100 a 500 lugares.  

Por último, os centros comerciais regionais (tipologia 5) representam 5,7% do total de 

centros comerciais no país (45 empreendimentos) e têm geralmente uma grande dimensão 

(36% têm mais de 20 000m2 de ABL). Todos estes centros possuem unidade de gestão e 

empresa especializada. A esmagadora maioria possui um mix comercial planeado, lojas-

âncora, lojas em regime de franchising e hipermercados. Em relação ao estaciomanento, 50% 

destes centros possui mais de 1000 lugares. Em relação à localização, 40,9% localizam-se na 

periferia e 29,6% em novas urbanizações nas áreas suburbanas.  

 

Estando apresentadas as tipologias do estudo elaborado pelo Observatório do 

Comércio, chegou a altura de vermos como estas se têm comportado, com o objetivo de 

identificar os empreendimentos que se encontram em declínio e em crescimento. Importa 

apenas deixar como nota que uma vez que o estudo do Observatório do Comércio pertence ao 

ano de 2000 e como foi feita uma atualização da base de dados do mesmo, tivemos de 

classificar a tipologia dos empreendimentos que abriram após 2000 até ao presente. Não 

sendo possível incluí-los na análise de clusters que se fez neste relatório,  procuraram-se as 

principais variáveis caracterizadoras de cada tipologia e, segundo as características de cada 

centro, inserimo-lo na tipologia que mais ia ao encontro das suas características. Desta forma, 

todos os centros comerciais podem estar inseridos numa tipologia, o que nos permitirá 

analisar o comportamento de cada tipo de formato ao longo dos anos. Este exercício de 

atualização fez-se para todos os centros comerciais da AML que abriram a partir do ano de 

2000.  

Através da Figura 18, pode-se observar que os condomínios comerciais de bairro (total 

de 27), surge pela primeira vez em 1973 e a sua última abertura acontece em 1999, sendo que 

o seu máximo de aberturas atingido é de cinco por ano, em 1984. Dentro do período 1973-99, 

existem anos em que não foram construídos centros comerciais desta tipologia, sendo que em 

destaque está o período 1974-78 e de seguida o 1994-96. Importa ainda referir que, 

comparando esta tipologia com as restantes, esta possui uma manifestação relativamente 

fraca no que diz respeito à sua contribuição para o número de aberturas de centros comerciais 

na AML.  

Em relação às pequenas galerias e condomínios comerciais, (13 unidades), possui uma 

expressão ainda mais fraca do que a tipologia anterior referida, naquilo que foi a evolução dos 

centros na AML. Trata-se de um tipo de empreendimentos que surge mais tarde, em 1980, não 

tendo mais do que uma abertura por ano, à exceção de 1992 onde existiram três. Ao contrário 
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da tipologia anterior, esta teve períodos mais reduzidos sem aberturas. Contudo, trata-se de 

uma tipologia que teve uma duração inferior à tipologia anterior. Um aspeto semelhante foi o 

fato de esta também ter a sua última abertura em 1999.  

No que diz respeito aos centros comerciais de proximidade (121 centros comerciais em 

toda a AML), trata-se do formato que maior representação tem dentro de todas as tipologias 

criadas e, por sua vez, aquele que maior representação tem na evolução dos centros 

comerciais na AML. Esta tipologia surge desde logo em 1970 com apenas uma abertura mas 

com o passar dos anos, estas vão-se intensificando, chegando a um máximo de 9 aberturas em 

1985 e em 1989, valores não constados em mais nenhuma outra tipologia. Tendo em conta 

que o seu período de aberturas foi desde 1970 até 1999, podemos constatar que, em primeiro 

lugar, trata-se da tipologia mais antiga. Para além de ser a mais antiga, esta foi também a 

tipologia com um período de aberturas mais longo. Em segundo, vemos que ao contrário dos 

condomínios comerciais de bairro e das pequenas galerias e condomínios comerciais, apenas 

existe um período onde não ocorreram construções e esse é apenas de dois anos (1971-72), 

embora a proporção de centros a abrir por ano também não siga uma tendência linear. 

Voltamos novamente a frisar que esta também foi uma tipologia que deixou de ter aberturas 

em 1999.  

Quanto aos centros comerciais de bairro, (17 empreendimentos), surge pela primeira 

vez em 1970 com uma abertura e volta abrir uma nova unidade em 1977. Trata-se de uma 

tipologia que até 1991 teve longos períodos em que nenhum centro comercial foi construído 

(1971-76; 1978-82; 1986-91). Apenas a partir de 1991 é que esta tipologia começa a ser 

construída com maior frequência, não existindo, por isso, períodos longos sem construções 

como anteriormente. Contudo, esta é uma tipologia com uma fraca expressão, pelo que, para 

além do seu valor total ser baixo, também não teve mais do que duas aberturas por ano. Ainda 

assim, importa salientar que, ao contrário das tipologias anteriores, abriram centros 

comerciais de bairro até ao ano 2003. 

Por último, temos os centros comerciais regionais (34 empreendimentos) que se 

posicionam como a segunda tipologia com maior expressão a seguir aos centros comerciais de 

proximidade. Porém, este tipo de formato de centro comercial tem várias diferenças ao 

analisarmos o seu comportamento no período em análise. Trata-se da tipologia mais recente, 

começando em 1985. É apenas a partir de 1993 que o seu número de aberturas aumenta, 

chegando a ter cinco aberturas em 1998. Porém, essa intensidade de aberturas perde-se a 

partir do ano de 2000, passando novamente a ter uma abertura por ano. A sua última abertura 

na AML acontece em 2009. Os centros comerciais regionais são portanto a tipologia que teve 

aberturas até mais tarde. A única tipologia que possui um comportamento semelhante é a 
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correspondente aos centros comerciais de bairro que, embora tenha tido a primeira 

construção muito cedo, também só teve o seu maior período de expressão mais tardiamente, 

a partir da década de 90, tal como os centros comerciais regionais. As restantes tipologias, 

sobretudo os centros comerciais de proximidade, estavam em declínio, deixando de ter 

aberturas há muito mais tempo comparando com os centros comerciais de bairro e os centros 

comerciais regionais.  

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório do Comércio (2000). 

 

Figura 18 –  Evolução das tipologias de centros comerciais entre 1970 e 2014 na AML. 

 

Para complementar a análise sobre o comportamento das tipologias ao longo das 

últimas décadas, foi criado um gráfico com os valores acumulados referente também ao 

número de aberturas (Figura 19). Considerámos importante ter numa primeira análise a Figura 

18, pois só assim conseguiríamos perceber com maior pormenor quantas unidades abriam por 

ano bem como os períodos em que não aconteceram inaugurações e ainda as oscilações que 

ocorreram. Para além disso, existem tipologias com pouca representatividade que só assim se 

conseguem analisar e visualizar melhor.  

Posto isto, através da Figura 19 podemos observar não tanto os detalhes mas sim as 

grandes questões que sobressaem na análise da evolução das tipologias de centros comerciais 

na AML. Em primeiro lugar, fica claro que a tipologia 3, afeta aos centros comerciais de 

proximidade é a dominante dentro do leque de tipologias de centros comerciais na AML. Foi 

esta tipologia que maior crescimento teve, nomeadamente nos finais da década de 70 até 

finais da década de 90, sendo que o seu grande auge foi, sem dúvida, durante a década de 80. 

A partir do final dos anos 90, esta tipologia deixou de ser construída.  
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do Comércio (2000). 

 

Figura 19 – Evolução dos diferentes tipos de centros comerciais entre 1970 e 2014 na AML. 

. 

Os condomínios comerciais de bairro e as pequenas galerias e condomínios comerciais 

são as que menor expressão têm no presente gráfico. Para além dos níveis de crescimento de 

aberturas serem baixos, foram também tipologias que terminaram no final da década de 90. 

Contudo, apesar de existir essa semelhança com os centros comerciais de proximidade, o facto 

é que nem uma nem outra conseguiram ter um crescimento que se possa considerar 

significativo. Constatamos também que estas duas tipologias foram aquelas que tiveram um 

período de aberturas mais pequeno (olhando para a data de primeira abertura e para a data 

da última abertura). Os centros comerciais de bairro possuem as mesmas características de 

comportamento dos condomínios comerciais de bairro e das pequenas galerias e condomínios 

comerciais, sobretudo no que diz respeito ao seu fraco crescimento que, por sua vez, faz com 

que seja uma tipologia com pouca expressividade. A diferença é que o seu começo de 

aberturas aconteceu mais tarde e terminou mais tarde, assumindo desde já que embora tenha 

aberto um centro comercial em 1970 e outro em 1976, o seu arranque aconteceu realmente 

em meados da década de 80, dado os elevados períodos de vazio de aberturas encontrados 

até essa data. Isto faz com que os centros comerciais de bairro possuam uma dualidade, 

porque embora tenha tido um comportamento parecido com os condomínios comerciais de 

bairro e as pequenas galerias e condomínios comerciais, o seu período de crescimento foi mais 

tardio tal como os centros comerciais regionais.  

Quanto aos centros comerciais regionais, como já foi referido, o seu crescimento deu-

se num período mais recente tal como os centros comerciais de bairro. A diferença é que esta 

tipologia teve uma expressividade às restantes tipologias, à exceção dos centros comerciais de 
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proximidade, dado o seu número de aberturas. Verificamos ainda que esta foi a última 

tipologia a deixar de ter novas unidades.  

Em síntese, pode-se observar que a os condomínios comerciais de bairro, as pequenas 

galerias e condomínios comerciais e os centros comerciais de proximidade foram as tipologias 

que começaram e terminaram mais cedo. Por outro lado, ao mesmo tempo que os centros 

comerciais de bairro e os centros comerciais regionais começam a intensificar o seu número de 

aberturas, as tipologias restantes começam a entrar em declínio. 

Existem três grandes questões que nos surgem após esta análise das tipologias de 

centros comerciais na AML.  

Em primeiro lugar, detetaram-se três tipologias em declínio, ou seja, tipologias que 

diminuíram o seu ritmo de aberturas até deixarem de ser construídas. Essas tipologias são: os 

condomínios comerciais de bairro (tipologia 1); as pequenas galerias e condomínios comerciais 

(tipologia 2); os centros comerciais de proximidade (tipologia 3). As primeiras duas tipologias 

fazem parte dos condomínios comerciais. A principal diferença entre uma e outra prende-se 

com a dimensão (ABL), que por sua vez, também influencia o de número de lojas. Analisando 

as restantes características, em geral estas são similares. Isto traduz-se no facto de ambas 

serem condomínios, ou seja, espaços comerciais no qual as lojas possuem proprietários 

diferentes. Em resultado desta forma de promoção, dificilmente existe unidade de gestão ou 

planeamento do mix comercial. Voltando à questão principal, verifica-se que existem três 

tipologias que deixaram de ser construídas e que estas correspondem ao grupo dos 

condomínios comerciais. 

 A segunda questão remete-nos para os centros comerciais de bairro (tipologias 4) e os 

centros comerciais regionais (tipologia 5), categorias que constituem o grupo dos centros 

comerciais integrados. Verificamos que tanto os centros comerciais de bairro como os centros 

comerciais regionais surgiram mais tarde no percurso de desenvolvimento dos centros 

comerciais na AML. Trata-se de novos modelos que surgem aproximadamente na mesma 

altura, meados dos anos 80, e que a sua principal diferença encontra-se na sua dimensão. 

Como já pudemos ver anteriormente, os centros comerciais de bairro não tiveram uma 

expressão significativa em termos de aberturas na AML. Porém, os centros comerciais 

regionais tiveram uma expressão maior. Para além de terem surgido mais tarde, também 

possuem aberturas até mais tarde, sendo por isso a tipologia que de momento teve as 

construções mais recentes. Já os centros comerciais de proximidade começam a entrar em 

declínio no período em que os centros comerciais regionais se difundem. Referimo-nos 

sobretudo a esta tipologia (3) pois os condomínios comerciais de bairro e as pequenas galerias 

e condomínios comerciais não tiveram tanta expressão. Porém, conjugando a visualização 

destas três categorias, verifica-se que existe uma ausência de aberturas de condomínios 
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comerciais no final da década de 90 e, em simultâneo, uma ascenção dos modelos que 

possuem verdadeiramente gestão integrada, planeamento do mix comercial, lojas âncoras e 

lojas em regime de franchsing e que, acima de tudo, possuem uma maior dimensão. Existe 

portanto a contração dos modelos em condomínio ao mesmo tempo que se difundem os 

centros comerciais integrados, sobretudo os regionais. Deste modo, as dimensões da mudança 

encontram-se verdadeiramente nas características que opõem os condomínios aos centros 

comerciais integrados. 

 Por último, importa referir que, embora algumas categorias de centros continuem a 

construir-se, os centros comerciais regionais não têm continuado a aumentar até aos dias de 

hoje. Pelo contrário, o seu número de aberturas tem vindo a reduzir e nos últimos 5 anos 

nenhum centro comercial foi construído na AML. Portanto, apesar dos centros comerciais de 

bairro mas, sobretudo os centros comerciais regionais, terem dado evidências de que 

floresceu um novo modelo, não significa que este tenha tido continuidade. Esta falta de novas 

aberturas remete-nos para a análise feita à fase 4 e a necessidade de esta ter sido criada, que 

se caracteriza sobretudo pela estagnação do sector e no qual é justificado este 

comportamento evidenciado. 

7.1. Evolução dos centros comerciais à luz das teorias da venda a retalho 

 

O principal objetivo desta discussão é cruzar as informações apreendidas das teorias 

da venda a retalho com a análise empírica que foi feita aos centros comerciais na AML. Isto 

permitir-nos-á compreender se de alguma forma as teorias poderão explicar o comportamento 

dos centros comerciais e das suas tipologias ao longo das últimas décadas. Mais do que isso, 

pretende-se acima de tudo direcionar a presente discussão para os centros comerciais mortos.  

Ao longo desta investigação tem-se tido como principal foco a análise da evolução dos 

empreendimentos. Como já vimos, a análise feita à evolução dos centros na AML teve uma 

forte incidência o comportamento das diferentes tipologias, chegando à conclusão que 

estávamos perante tipologias em crescimento e em declínio. Quanto às teorias da venda a 

retalho, o forte investimento que lhes demos nesta tese surge da necessidade de 

compreender como é que existem tipologias a crescer enquanto outras estão a declinar e, 

mais do que isso, como é que dentro destas, existem centros comerciais mortos.  

Começando pela teoria do ciclo de vida do produto, existem algumas questões que 

consideramos relevantes para este debate entre as teorias da venda a retalho e a evolução dos 

centros comerciais da AML. O ciclo de vida do produto pretende, na sua essência, mostrar-nos 

que os produtos também têm um ciclo de vida. Tal como referido anteriormente, esta teoria 

possui várias críticas sendo que as principais se prendem com a indeterminação temporal de 
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cada fase e de nem sempre os produtos terem de acabar. Isto porque existe sempre a hipótese 

de que estes sejam renovados e consigam voltar a serem lançados no mercado, mesmo que 

em espaços diferentes do que veu nascer a inovação. Consideramos ainda assim, que a teoria 

do ciclo de vida do produto possui alguns aspetos importantes que devem ser retirados para a 

compreensão dos centros comerciais na AML, sobretudo para o comportamento das suas 

tipologias, cuja evolução pode ser interpretada à luz dos princípios que regem o ciclo de vida 

do produto. 

 Como se sabe, na AML existem dois grandes grupos de centros comerciais: os 

condomínios comerciais e os centros comerciais integrados. Estes dois grupos de centros 

remetem-nos para tipologias distintas e, por isso, para produtos diferentes. Se olharmos para 

as fases do ciclo de vida do produto e refletirmos sobre elas, vemos que os condomínios 

tiveram um percurso diferente dos centros integrados. Em primeiro lugar, os condomínios 

foram um produto que foi introduzido primeiro do que os centros integrados, pelo que o seu 

ciclo começou há mais tempo. Dentro das três sub-tipologias (condomínios comerciais de 

bairro, pequenas galerias e condomínios comerciais e centros comerciais de proximidade) que 

surgiram há mais tempo, verificamos que é possível identificar as diferentes fases do ciclo de 

cida do produto (Figura 20). A fase de introdução do produto que vai até aos anos 76-77, onde 

apenas ainda tinha surgido uma tipologia (centros comerciais de proximidade), não existindo 

concorrência. Depois, temos a fase de maturação que se caracteriza pelo aparecimento de 

outras tipologias. Na fase de padronização é clara a evidência de que os centros comerciais de 

proximidade saíram como produto hegemónico e, por isso, são aqueles que mais aberturas 

têm na AML. Para nos pronunciarmos com propriedade sobre este ciclo era importante ter 

informação sobre o volume de vendas e lucros, já que estes seriam um indicador da sua maior 

ou menor vitalidade. Contudo, existe alguma informação que nos leva a supor que as três 

tipologias referidas acima estejam de momento a viver uma fase de declínio, dada a 

inexistência de aberturas desde o final do século XX. Para além disso, o aparecimento dos 

centros comerciais integrados e o seu crescimento poderão ser prova de que outros tipos de 

produtos apareceram para tomar lugar aos produtos surgidos anteriormente e que agora 

entram em declínio. 

Por outro lado, dado o levantamento de campo que fizemos, existem centros 

comerciais desta categoria que se encontram encerrados. Isto remete-nos para a seguinte 

questão: serão os condomínios comerciais e os centros comerciais de proximidade produtos 

em declínio? De acordo com Garrefa (2005; Garrefa e Vargas, 2007; Garrefa, 2011), os centros 

comerciais mortos existem porque os empreendimentos foram tidos como produtos 

exclusivamente imobiliários. Sabemos que todos os centros comerciais são de facto produtos 

imobiliários e que essa é a componente principal do seu ADN, tal como indica a APCC, numa 
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entrevista exploratória realizada. Porém, questionamo-nos sobre o facto de os condomínios 

comerciais e dos centros comerciais de proximidade terem sido exclusivamente produtos 

imobiliários. Isso depende das entidades que estiveram por de trás deles, nomeadamente que 

tipo de perfil têm os promotores e gestores destes centros. Em teoria, sabemos que se trata 

de empreendimentos promovidos por empresários de pequena e média dimensão que pouco 

know-how têm acerca de centros comerciais e que geralmente a construção destes 

empreendimentos se prende com o aproveitar de espaços, sem grande interesse para outras 

funções. Isto fez com que, de um modo geral, olhando para os dados que temos do 

Observatório do Comercio (2000), os condomínios comerciais e os centros comerciais de 

proximidade não tenham tido qualquer tipo de planeamento na sua conceção. Embora as duas 

tipologias que integram os condomínios não tenham unidade de gestão, a indicação que 

temos em relação aos centros comerciais de proximidade é que estes a possuem. No entanto, 

o próprio Observatório reconhece a fragilidade destes dados sobre a gestão, podendo estar 

perto do modo de funcionamento dos condomínios. Desta forma, coincidirão estes 

empreendimentos com o perfil dos centros comerciais mortos? Se sim, então os centros 

comerciais mortos seriam resultado de um produto que chegou ao fim, ou seja, de um modelo 

que não funciona mais. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Observatório do Comércio e em Vernon (1966); Garrefa (2005); 
Garrefa e Vargas (2007); Garrefa (2011). 

 

Figura 20 – Evolução das tipologias de centros comerciais na AML aplicada ao ciclo de vida do 
produto. 

 

Relativamente aos centros comerciais integrados, nomeadamente os centros 

comerciais de bairro e os centros comerciais regionais, é certo que estes, pelo reduzido 
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número de novas aberturas começa a dar sinais de algum cansaço. Porém, outras razões já 

mencionadas justificam esse comportamento. Será, no entanto, algo que confirmaremos nos 

resultados sobre o levantamento dos dos centros comerciais mortos, pois se de facto algum 

destes estiver morto ou em estado moribundo, outras questões se poderão levantar. Em 

relação ao ciclo de vida destas duas tipologias, verifica-se que surgiram cerca de 15 anos 

depois dos restantes. Poderemos interpretar tal acontecimento como um aparecimento de um 

novo produto, um novo conceito de centro comercial e isso corresponderia à fase de declínio 

dos condomínios e dos centros comerciais de proximidade, uma vez que estes dois momentos 

coincidem no tempo. Quanto às restantes fases do produto dos centros comerciais de bairro e 

dos centros comerciais regionais, estas não são possíveis de precisar, pois a sua evolução tem 

sido a uma escala menor devido ao baixo número de aberturas que complica a deteção de 

uma fase de padronização. Para tal estagnação ou declinio do sector, muito poderá ter 

contribuído a conjuntura de crise económica e saturação do mercado que coloca como entrave 

o aparecimento de mais centros comerciais. Porém, o aparecimento dos retail parks e dos 

outlets indica-nos que os centros comerciais de bairro mas sobretudo os centros comerciais 

regionais poderão estar numa fase pós-padronização, sem ter havido uma padronização 

propriamente dita. Isto porque se tratam de formatos que indiciam que se procura 

diversificação do produto, neste caso, do centro comercial.  

 Posto isto, a mensagem principal que se pode retirar desta teoria tem sobretudo a ver 

com o possível declínio dos condomínios e dos centros comerciais de proximidade. Esta teoria 

permite-nos colocar em evidência que estas tipologias são produtos ultrapassados, que 

porventura chegaram ao fim do seu ciclo de vida. Deste modo, permite-nos também colocar a 

hipótese de que estes empreendimentos comerciais se possam tratar de meros produtos 

imobiliários, e que será nesta categoria que se irão concentrar os centros comerciais mortos 

no espaço não só metropolitano mas também nacional.  

 Os centros comerciais da AML seguiram uma linha de evolução em que o 

aparecimento de um novo modelo significou um passo na melhoria do conceito de centro 

comercial. Porém, isto não acontece apenas com novos modelos mas também com a melhoria 

de modelos existentes. Existe de facto uma linha de progresso desde o aparecimento destes 

novos formatos comerciais até ao presente. Embora o progresso fosse visível dentro da 

tipologia e não apenas entre tipologias, o certo é que algumas destas acabaram por ficar para 

trás, isto é, deixaram de ser construídas a dada altura. Isto faz-nos questionar a razão pela qual 

isto aconteceu. O desenvolvimento/progresso da tipologia não foi suficiente? Será que em 

termos substanciais até foi, mas não respondeu às necessidades que determinado contexto 

exigia? Depois, temos ainda aqueles conceitos que não registaram qualquer melhoria e que 

acreditaram que poderiam estar hoje de “boa saúde”. 
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Esta discussão remete-nos para três frentes importantes. Em primeiro lugar, as 

tipologias que surgem do progresso do conceito; em segundo lugar, as tipologias de centros 

que progrediram dentro do mesmo modelo; e, em terceiro lugar, aqueles conceitos que 

simplesmente se mantiveram estáticos nesta linha de evolução. O mesmo acontece com a s 

teorias da venda a retalho. Existem aquelas que analisam o comportamento dos formatos de 

retalho dentro das suas componentes internas, nomeadamente de como é gerida a sua oferta. 

Existem outras que analisam os comportamentos de forma mais abrangente, olhando para as 

interações entre os atributos intrínsecos aos centros comerciais e os fatores como a 

competição, mercado da venda a retalho, as instituições e o contexto em que se inserem. 

Dado que a análise da evolução dos centros comerciais na AML tem um carácter abrangente, 

as teorias que se identificam mais com estas segundas características, serão de maior utilidade 

para a nossa análise. Quanto às restantes, que analisam os centros comerciais em função do 

comportamento interno da oferta, possivelmente terão mais utilidade na análise intensiva, ou 

seja, quando forem utilizados alguns estudos de caso no qual iremos compreender o seu 

comportamento com maior profundidade. Porém, sempre que possível, estas teorias serão 

usadas na discussão, pois existem sempre aspetos interessantes e úteis. 

 Começado pelas teorias cíclicas, embora digam na sua maioria respeito a aspetos do 

comportamento interno dos formatos comerciais, alguns aspetos são interessantes para serem 

discutidos. Por exemplo, a teoria da roda da venda a retalho sustenta a ideia de que existe 

uma progressiva melhoria da oferta de um formato e que à medida que se passa de fase para 

fase, atinge-se outro tipo de mercado, nomeadamente outro tipo de público a quem se 

comercializa os produtos. Olhando para a evolução dos centros comerciais na AML, a questão 

que nos surge é se de facto os centros comerciais fizeram efetivamente este upgrade na sua 

oferta. Verificamos que numa visão global, as tipologias que surgem mais tarde são 

efetivamente uma melhoria, um progresso, na evolução da oferta. Porém, será que existiu em 

cada centro comercial um esforço para melhorar a sua oferta? Dado o carácter desta teoria, 

esta é uma questão que não poderemos responder apenas com uma análise extensiva mas sim 

com a aplicação de alguns estudos de caso. Porém, pode-se retirar daqui que se olharmos para 

a evolução da oferta pelo prisma da evolução das tipologias, a AML assistiu a esse progresso. 

Começou-se por ter um formato relativamente “pobre”, sem planeamento do mix comercial, 

sem lojas âncora, e muitas outras amenidades. Só mais tarde foram introduzidos outros 

aspetos que fazem com que os centros comerciais não sejam apenas um mero espaço de 

venda de produtos. Os espaços de lazer, as praças da restauração contribuiram para essa 

mudança. Além disso, assiste-se a uma melhoria constante do ambiente interior dos centros 

comerciais. Ao recordarmos as características dos primeiros centros comerciais, a sua 

disposição interna é relativamente rígida, sem grandes elementos marcantes. Nestes, a luz 
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natural, as “praças”, o design não mereciam grande atenção. Isto não acontece com os 

empreendimentos mais recentes.  

Outra questão que nos surge quando olhamos para esta teoria prende-se com o tema 

deste estudo, os centros comerciais mortos. Corresponderão os centreos comerciais mortos a 

empreendimentos que nunca renovaram a sua oferta? Se observarmos que estes possuem as 

características dos primeiros centros comerciais, então a probabilidade para que esta hipótese 

se confirme é muito maior. É necessário ter-se também em conta que os promotores da 

primeira geração de centros comerciais e de muitos da segunda não correspondem ao mesmo 

perfil apresentado pelos promotores dos mais recentes centros comerciais. Logo, a abordagem 

em termos de oferta é distinta e isso pode ser uma das questões a levantar quanto ao 

aparecimento dos centros comerciais mortos. Esta questão coloca-se porque os 

empreendimentos que têm renovado a oferta, têm conseguido manter a sua vitalidade e 

viabilidade económica durante muito mais tempo.  

 Relativamente à teoria do acordeão, que sustenta o progresso da evolução da gama de 

produtos oferecidos por um empreendimento, sendo a oferta inicialmente pouco diversa e 

pouco especializada e, na última fase, diversificada e especializada, embora não seja tão 

pertinente para a nossa questão de investigação, levanta-nos o desafio de enquadrar o sucesso 

ou insucesso das diferentes categorias ou formatos de centros comerciais em função da oferta 

que proporcionam aos consumidores. Por um lado, temos, por exemplo, os produtos 

alimentares, que com a introdução dos supermercados e depois dos hipermercados nos 

centros comerciais fez com que a diversidade e a especialização aumentassem. Por outro lado, 

temos as lojas não só de restauração mas também de venda a retalho de diferentes items que 

têm evoluído tanto no sentido da diversificação como da especialização. Hoje é possível 

encontrar lojas num centro comercial para vários tipos de produtos e cada uma dessas lojas 

possui uma especialização em profundidade. Nos primeiros empreendimentos que surgiram, 

sem supermercados, muitas das vezes os produtos alimentares limitavam-se a pequenas 

mercearias que em nada se distinguiam das implantadas nas ruas. Hoje além dos supers e 

hipermercados, aparecem os puros alimentares segmentados por nichos de mercado: 

produtos naturais, produtos gourmet, … E o mesmo acontece para as lojas dos restantes 

ramos de atividade. Esta teoria remete-nos para a questão se os dead malls não poderão 

dever-se à falta de capacidade dos promotores poderem adaptar a oferta no sentido da 

diversificação e especialização em termos de profundidade do sortido, seja através da 

renovação do mix comercial, em termos de novas lojas, seja através daquelas que já existem a 

operar nos empreendimentos. 

 Ainda nas teorias cíclicas, a teoria do ciclo de vida da venda a retalho mostra-nos que 

os centros comerciais passam por várias fases durante o seu percurso de vida. Existem duas 
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frentes que consideramos serem importantes para este debate. A primeira prende-se com a 

questão da competição direta e indireta. Quando surge uma nova tipologia, não existe 

competição direta (através de outros centros do mesmo tipo) ou indireta (através de centros 

de tipos diferentes) e, deste modo, não existem razões para que os gestores dos centros 

comerciais fiquem com os seus empreendimentos ameaçados. Isto aconteceu também na 

AML, onde os primeiros empreendimentos a surgir eram uma inovação. Porém, novos 

empreendimentos surgem com o passar dos anos que se vão constituir como competidores 

diretos e indiretos. Com o tempo os concorrentes tendem sempre a aumentar. Tal facto é 

bastante visível na evolução dos centros da AML com os diferentes ritmos de crescimento 

evidenciados pelas diferentes tipologias de empreendimentos. Existe aqui portanto um 

antagonismo entre formatos que por serem tão contrastantes, colocam em risco as tipologias 

mais antigas. Debruçamo-nos então sobre a seguinte questão: tiveram os condomínios 

comerciais capacidade para responder à competição que surgiu? E os que não tiveram essa 

capacidade farão parte do perfil dos centros comerciais mortos que pretendemos encontrar 

nesta investigação? Á primeira vista, os condomínios comerciais são os principais atingidos 

pelo simples facto que depois das tipologias de centro comercial integrado, nenhum outro 

formato apareceu que quebrasse ou que fizesse uma rutura com as características destes.  

Por outro lado, temos a questão da gestão, com incidência para quatro áreas 

importantes: marketing, renovação, comercialização e manutenção. Dado que este assunto 

remete-nos para outro grau de profundidade muito mais avançado para se conseguir entender 

apenas com os resultados da análise extensiva, teremos de utilizar os estudos de caso como 

forma de verificar quais as práticas que os gestores e promotores tiveram na conceção e na 

gestão dos empreendimentos que redundaram em centros comercial morto. Com base no 

estudo de Cachinho (2002), existe informação de que os condomínios comerciais são na sua 

grande maioria concebidos por promotores de pequena dimensão que veem a conceção 

destes empreendimentos comerciais apenas como uma oportunidade de negócio. Geralmente 

não têm qualquer tipo de know-how dentro da área da venda a retalho e, por isso, serão 

refletidas práticas de gestão que provavelmente não coincidem com as que o modelo indicado 

anteriormente estabelece. Estes serão portanto dois pontos importantes a considerar quando 

forem feitas entrevistas aos promotores dos dead malls, pois pretende-se verificar se estes 

correspondem aos condomínios comerciais e, para além disso, se os condomínios comerciais 

são realmente meros produtos imobiliários que não veem a gestão como um ingrediente da 

vitalidade.  

 No seguimento desta discussão, existe uma teoria que de imediato surge como 

pertinente para continuar esta linha de pensamento. Trata-se das teorias de conflito, 

nomeadamente a teoria de resposta às mudanças da venda a retalho. Como já vimos, esta 
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teoria resume-se essencialmente às etapas pelo qual um empreendimento passa depois de se 

deparar com o aparecimento de uma inovação, ou seja, um novo formato ou competidor. 

Vimos também que esta se resume a quatro fases: choque, ataque defensivo, reconhecimento 

e adaptação. Com o aparecimento dos centros comerciais de bairro e sobretudo dos centros 

comerciais regionais, as restantes tipologias tiveram uma fase de choque ao depararem-se 

com algo que seria ameaçador para a sua vitalidade. Estas tipologias, deparadas com o choque 

do aparecimento de outros formatos, correspondem seguramente às tipologias em declínio, 

uma vez que são os centros que abriram mais cedo. Por outro lado, dado o carácter 

abrangente com que olhamos para esta análise dos centros da AML, não é possível mostrar 

que poderão existir centros comerciais integrados, nomeadamente centros comerciais de 

bairro e centros comerciais regionais, que tenham também passado pela fase de choque, 

tendo em conta que até agora não se regista o aparecimento de um novo produto que se lhes 

sobreponha. Deste modo, a questão que poderemos retirar desta discussão sobre as teorias 

do conflito é: serão os centros comerciais mortos o resultado da falta de reação, 

reconhecimento e adaptação por parte dos centros existentes perante as inovações? Ou será 

que até passaram por essas fases mas as medidas não foram as adequadas? 

 Por último, temos as teorias ambientais que assentam sobretudo na relação entre um 

centro comercial e o contexto em que este se insere nas mais variadas escalas. Portugal 

passou nas últimas quatro décadas por significativas mudanças e como alguns autores 

indicaram, intensas mudanças para um período de tempo tão curto. Mudanças essas que 

foram de carácter político, social, económico e tecnológico. O início destas alterações coincide 

aproximadamente com o início da história dos centros comerciais. Os centros comerciais 

acompanharam portanto, lado a lado, as alterações contextuais que o país enfrentou. Estando 

cientes de que os consumidores são o alvo principal para o qual os centros comerciais 

trabalham, a sua principal razão de existência, e sabendo que as alterações que se assistiram 

tiveram implicações nas alterações ao nível do consumo, significa então de que os primeiros 

centros comerciais a surgir apontam para um público-alvo que não diz respeito ao mesmo 

público-alvo dos dias de hoje. As preferências do consumidor alteraram-se. Isto poderá 

explicar em parte porque algumas tipologias deixam de se construir. Houve um contexto que 

se alterou e que fez com que o consumidor que frequentava os centros comerciais sem lojas 

âncora, de pequena ou média dimensão, com um ambiente interior de fraca qualidade, entre 

outros atributos deixasse de existir, pelo menos na quantidade que permitisse assegurar a sua 

vabilidade económica. Visto que os condomínios comerciais são possuidores deste tipo de 

características, então poderão estar aqui as razões pela qual esta é uma tipologia que deixou 

de ser construída. Mais do que isso, poderão estes encerrar as características que contribuíram 

para o surgimento dos dead malls? 
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 Colocando-nos do lado da oferta, esta pode também ser considerada uma variável 

contextual. As suas mudanças podem refletir-se na evolução dos empreendimentos. Se o 

consumidor muda, a oferta também muda e se existem centros comerciais concebidos de uma 

forma cada vez mais apetecível para o consumidor, então outros são deixados de lado por 

estes. Embora tenham sido várias as alterações de contexto a assinalar em Portugal, estas não 

serão objeto de reflexão nesta investigação. A nossa opção foi de analisar os dead malls, 

colocando a tónica na oferta, mesmo defendendo que a sua inadequação à procura pode 

justificar o seu insucesso e, consequente, encerramento ou estádio de mal-estar.  

 Ainda nas teorias ambientais, importa referir a crise económica que o país atravessa, 

pelo seu impacto na diminuição do investimento na construção de empreendimentos e na 

diminuição do poder de compra do consumidor. Esta é uma alteração que pode justificar em 

boa parte o aparecimento da quarta fase na evolução dos centros comerciais na AML que se 

caracteriza pela estagnação, encerramento ou situação de mal-estar em que vivem muitos 

centros. Porém, acreditamos que a crise económica apenas veio acelerar a sua inadequação ao 

novo contexto. No entanto, o ambiente é extremamente importante para compreendermos 

não tanto a alteração do ponto de vista da oferta mas sim como é que a oferta deixou de 

responder ao que o consumidor necessita. Deste modo, a questão que colocamos é: as 

entidades que estiveram por de trás da gestão de um centro comercial morto consideraram 

alterar a sua oferta (em todos os sentidos, desde mix de lojas, design, formato, ambiência) 

para atender às novas necessidades do consumidor? A uma escala mais local, os territórios 

também vão tendo alterações e as suas populações mudam. Esse é um aspeto sempre a ter 

bastante em conta (Coleman, 2006; White e Gray, 1996). Será que os gestores os centros 

comerciais mortos tiveram esta questão em consideração?  

 Por último, resta-nos as teorias combinadas que, no fundo, já foram aqui discutidas 

mas de forma desagregada. Porém, importa referir a importância da combinação das teorias 

da venda a retalho, pois a explicação para o parecimento dos centros comerciais mortos 

necessita dos contributos das várias teorias dada a sua complexidade. Cada teoria aponta-nos 

para um factor e só apenas reunindo os vários fatores poderemos ter um leque de explicações.  

 Ao longo desta discussão em que confrontámos a evolução dos centros comerciais na 

AML com as teorias da venda a retalho, foram apontadas algumas questões direcionadas aos 

centros comerciais mortos às quais daremos resposta em dois momentos desta investigação. 

Primeiro, na análise extensiva sobre o perfil do centro comerciais mortos na AML. Segundo, na 

análise intensiva, com auxílio de alguns casos de estudo, ilustrativos sobre como os 

promotores e gestores conduziram os seus, agora, dead malls. 
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8. Os centros comerciais mortos na Área Metropolitana Norte de Lisboa 
 

Este capítulo apresenta os resultados da análise empírica dos centros comerciais 

recenseados na Área Metropolitana Norte de Lisboa3 que, de acordo com o conjunto de 

critérios já apresentados, podem ser considerados mortos ou moribundos. A análise visa não 

só identificar esta categoria de empreendimentos como também os factores que podem 

justificar a situação em que se encontram. 

8.1. Quem são os centros comerciais mortos? 

 

Para efeito desta investigação, foram incluídos na categoria de centros comerciais 

mortos todos os empreendimentos que estivessem encerrados à data do seu levantamento, 

possuíssem uma taxa de espaços devolutos superior a 70%, e/ou apresentassem um nível 

elevado de degradação física bem como um reduzido tráfego de consumidores, ainda que em 

funcionamento, visto que nestas condições já não conseguem preservar a imagem de centro.  

A análise dos empreendimentos visa responder a três questões: (i) quem são os 

centros comerciais mortos; (ii) que características apresentam; e (iii) onde se localizam na AML 

Norte. 

Em Janeiro de 2014, foram recenseados na AML Norte 41 centros comerciais mortos, 

representando 27,3% dos centros comerciais visitados ou contactados (150)4. Analisando a 

tipologia destes empreendimentos, podemos verificar que a grande maioria dos centros 

comerciais mortos pertence aos centros comerciais de proximidade (71,1%), seguindo-se os 

condomínios comerciais de bairro (18,4%). Somados, estes representam quase a totalidade 

dos centros comerciais mortos na AML (89,5%). Tendo em atenção a análise feita 

anteriormente à evolução das tipologias de centros comerciais na AML, verificamos que os 

centros comerciais mortos correspondem de facto ao conjunto de tipologias em declínio que 

foram identificadas. Em relação às pequenas galerias e condomínios comerciais, que foram 

também consideradas como uma tipologia em declínio, importa referir que apenas abriram 13 

na AML, pelo que a existência de apenas 1 centro comercial morto desta tipologia não é de 

todo surpreendente.  

Se conjugarmos as aberturas por ano de todos os centros comerciais da AML com a 

data das aberturas correspondentes aos centros comerciais mortos (Figura 21) pode-se 

                                                             
3 A fonte desta análise consiste na base de dados do Observatório do Comércio que data de Dezembro 
de 2000, atualizada através de trabalho de campo conduzido em 2014. 
4 A totalidade de centros comerciais existentes na AML Norte são 157. No entanto, 7 não foram 
contactados nem visitados porque para além de não se ter conseguido obter contacto telefónico, 
também não se conseguiu encontrar o centro pela morada que estava indicada na base do Observatório 
do Comércio (2000). 
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verificar que os centros comerciais mortos correspondem em boa parte aos centros comerciais 

que abriram há mais tempo. A Figura 21 mostra-nos que existe uma predominância de centros 

comerciais mortos que abriram na década de 80. Não é surpreendente que a maioria dos 

centros comerciais mortos se concentre nesta década, dado que este é um período de grande 

crescimento do número de centros, e em particular de tipologias que neste momento se 

encontram em declínio, o que dá consistência à ideia de que os centros comerciais mortos 

correspondem a um produto que chegou à fase de declínio. Em relação aos períodos de 

abertura dos restantes centros, na década de 70 observa-se um total de 5 centros comerciais 

(máximo de aberturas por ano: 2, maioritariamente após a queda do Estado Novo) e na década 

de 90 identificam-se 8 aberturas (máximo de aberturas atingido: 2 por ano).  

A redução de aberturas registada entre a década de 80 para a de 90, altura onde se 

diversificaram os formatos, deveu-se sobretudo à entrada no mercado dos grupos económicos 

nacionais e internacionais, fazendo com que os pequenos construtores deixem de ter lugar 

neste. Para além disso, Lisboa já estava densamente ocupada e, na periferia, as grandes 

urbanizações também já estavam servidas.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 21 – Aberturas anuais dos centros comerciais na AML e dos centros comerciais mortos. 

 

Entre os centros comerciais mortos, existem 19 que se encontram encerrados. 

Procurou-se saber qual o ano em estes centros encerraram, conseguindo-se apurar dados para 

18 dos 19 centros encerrados. Importa referir que para os restantes centros comerciais 

mortos, embora o conceito de centro já se tenha perdido, estes encontram-se ainda abertos 

ao público. Analisando o número de encerramentos de forma acumulada (Figura 21), verifica-

se que o número de encerramentos tem vindo a aumentar de forma progressiva ao longo dos 
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últimos anos. Desde 1998 até ao presente, ocorreu quase sempre 1 encerramento em cada 

ano. Importa referir que, embora sejam poucos os encerramentos quando comparado com o 

total de centros comerciais mortos existentes, o período da crise económica foi o que reuniu 

maior número de encerramentos por ano (2 em 2010 e 3 em 2012).  

Ainda dentro dos centros comerciais mortos, para além de se ter distinguido os 

encerrados e os que, apesar de abertos, não funcionam como centro, foram feitos outros dois 

tipos de classificações. Para além de sabermos se estava aberto (classificação 1) ou fechado 

(classificação 2), pretendeu-se saber se algum destes centros fechou mas abriu noutro 

conceito/tipologia (classificação 3) ou se nunca fechou mas teve uma renovação profunda, 

transformando-se noutro tipo de centro (classificação 4). Os dados do levatamento mostram 

que nenhum dos centros comerciais mortos passou por algum tipo de alteração no seu 

formato ou gestão. Poderão eventualmente ter existido renovações em alguns pormenores, 

mas não um projeto de mudança profunda. Esta informação torna-se importante na medida 

em que nos mostra a importância que a adaptação ao mercado tem, tal como é indicado nas 

teorias ambientais. Isto porque efetivamente os centros comerciais mortos pertencem a 

tipologias em declínio, incapazes de se adaptarem às novas tendências do mercado. Mais do 

que isso, mostra-nos que a ausência de renovações significativas no interior dos centros 

comerciais poderá prejudicar a sua vitalidade, tal como as teorias cíclicas nos indicam.  

8.2. Que características apresentam? 

 

 A forma como são geridos os centros comerciais tem sido um dos pontos 

fundamentais para esta investigação, não só por estar intimamente relacionada com a 

vitalidade de um centro, dependendo das suas práticas, como também pelo facto de dizerem 

muito a respeito da forma como estes empreendimentos foram concebidos. Deste modo, é 

importante conhecer as características sobre a composição da gestão dos centros comerciais 

mortos. Assim sendo, verifica-se que 70,7% dos centros comerciais mortos indicam que 

possuem uma unidade de gestão e, por isso, todas as decisões afetam o centro na íntegra 

dado que o poder se encontra centralizado. Em relação ao tipo de gestão, igualmente 70,7% 

dos administradores referem ter uma empresa de gestão. Geralmente quando existe unidade 

de gestão, existe uma empresa dedicada à tarefa de gerir. Porém, ainda que seja raro, existem 

centros comerciais que, embora não tenham sido concebidos como uma unidade, contratam 

uma empresa especializada para o efeito. Os restantes centros comerciais mortos apontam 

para a existência de uma comissão de lojistas, característica típica dos condomínios comerciais 

e que nos leva a um ponto de discussão importante.  

Tendo em conta que a maioria dos centros comerciais mortos são centros de 

proximidade, o facto de terem unidade de gestão e empresa especializada na área não é 
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surpreendente dado que esta tipologia faz parte dos centros comerciais integrados, em que a 

gestão é um dos principais elementos diferenciadores quando comparados com os 

condomínios. No caso específico dos centros de proximidade, estas duas variáveis relacionadas 

com a gestão são de facto as únicas que os diferenciam dos condomínios comerciais, porque o 

planeamento do mix comercial e as lojas-âncora são inexistentes. Posto isto, juntando a 

possibilidade de que, tal como referiu o Observatório do Comércio (2000), tenha existido um 

entendimento diferente por parte dos inquiridos acerca do que é uma unidade de gestão, 

podemo-nos questionar se os centros de proximidade têm efetivamente unidade de gestão. 

Tudo isto para referir que as três tipologias em declínio identificadas anteriormente poderão 

não ser muito diferentes ao nível da gestão. 

No decorrer do trabalho de campo, não se detetaram diferenças entre os centros 

comerciais de proximidade e as duas tipologias de condomínios comerciais. Em todos eles, 

quando em situação de mal-estar, se encontravam lojas vazias com contactos afixados para 

arrendamento ou compra, algo que não é típico no modo funcionamento de uma unidade de 

gestão. Porém, estas aparentes semelhanças apenas poderão ser analisadas com maior 

profundidade nos estudos de caso. Não obstante, importa referir os resultados em relação ao 

regime de exploração dos centros comerciais mortos: 36,6% estão sob o regime de 

arredamento e 56,1% sob o regimo misto, que contempla a compra das lojas pelos 

comerciantes. Apenas existem 3 centros comerciais mortos com regime exclusivamente de 

compra. Claramente estes resultados não são coerentes quando confrontados com os 

anteriores. Se 70,7% dos centros comerciais mortos assume ter unidade de gestão, então não 

poderá existir somente a percentagem referida com regime de arrendamento. Não faz parte 

da natureza dos centros comerciais com unidade de gestão venderem lojas, estas apenas são 

arrendadas aos comerciantes, de acordo com um contrato por um período determinado. O 

mesmo já não se pode dizer dos centros comerciais constituídos por uma comissão de 

condóminos, pois existem vários proprietários e estes, dado que podem ter mais do que uma 

fracção, podem explorar algumas, arrendar outras ou vendê-las.  

Passando agora para as características de natureza física dos centros comerciais 

mortos, existem algumas variáveis de interesse. Em primeiro lugar, podemos verificar que 

estes centros comerciais variam de pequena a média dimensão, no que diz respeito à ABL. 

Mais de metade dos centros comerciais mortos (68,3%), tem uma dimensão que anda entre 

501 - 2499m2. Dentro desta classe, a maioria tem menos de 2000m2. Com uma dimensão 

inferior a 500m2, existem ainda 4 centros comerciais mortos, o que corresponde a 12,9%,. Por 

último, importa referir que existem 9 casos em que a dimensão é superior aos 2499m2. Desses, 

6 inserem-se na classe dos 2500 aos 4999m2, enquanto os restantes encontram-se em classes 

onde a dimensão é superior. Tendo em consideração que os centros comerciais mortos 
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pertencem maioritariamente à 2ª fase (1980-89) da evolução dos centros comerciais, 

consideramos que os resultados aqui expostos vão ao encontro do que se esperava. Este foi 

um período que teve como principal característica o aumento significativo de empreendi-

mentos típicos da 1ª fase. Deste modo, estes resultados deveriam apontar para dimensões 

pequenas e/ou médias. O facto de a maioria dos centros comerciais mortos (80,5%) não 

possuir estacionamento também é uma informação caracterizadora deste período de 

desenvolvimento. Dada a sua pequena dimensão, estes empreendimentos destinavam-se aos 

consumidores de proximidade, sejam eles residentes ou que trabalham na área. 

No que diz respeito ao mix comercial, verifica-se que 31,7% dos empreendimentos 

possui entre 12 a 25 lojas. Com 26 a 50 lojas, existem 46,3% centros mortos, verificando-se 

uma maior concentração nesta classe. Com percentagens mais baixas existem 19,15% 

empreendimentos com 51 a 99 lojas. Por último, resta acrescentar que apenas existe 1 centro 

comercial morto com 100 a 199 lojas (2,4%), não havendo nenhum com mais de 200 lojas. 

Ainda em relação às variáveis relacionadas com o mix comercial, importa referir que 70,7% dos 

centros comerciais mortos indicam que não possuem um mix comercial planeado. Dada a falta 

de planeamento, 82,9% não têm lojas âncora e também não têm lojas em regime franchising. 

Estes resultados poderão ser um reflexo da forma como são concebidos e geridos estes 

empreendimentos. Por um lado, verificamos que no contexto em que os centros comerciais 

mortos foram construídos, ainda não existia a visão de centro comercial planeado. Tratavam-

se apenas de meros aglomerados de lojas, designados por galerias comerciais ou drugstores, 

pelo que a existência de lojas-âncora ou planeamento sobre o mix é algo que advém de 

promotores e gestores com um perfil diferente que só surgem mais tarde. Posto isto e 

refletindo sobre as características da gestão dos centros comerciais mortos, coloca-se a 

seguinte questão: como poderá existir unidade de gestão e empresa de gestão em 

empreendimentos cujo mix comercial não é planeado? Será à partida uma contradição ou 

existem gestões que, por terem surgido há mais tempo, caracterizam-se por terem um perfil e 

um modo diferente de operar? Esta questão poderá ser respondida na próxima fase desta 

investigação, através da utilização de estudos de caso.  

Relativamente ao tipo de edifícios dos centros comerciais mortos, verifica-se que mais 

de metade (75,6%) são empreendimentos que foram construídos de raíz. Tratam-se portanto 

de edifícios que já tinham o propósito de acolher um centro comercial na sua concepção. Com 

24,4%, temos aqueles que se inserem em edifícios que foram adaptados, ou seja, edifícios que 

não foram concebidos de raíz para desempenharem estas funções.  

Por outro lado, importa-nos também saber se estes edifícios têm apenas a função 

comercial ou se incluem outro tipo de funções. 24,4% dos edficios dos centros comerciais 
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mortos têm função exclusivamente comercial, 26,8% têm também função residencial e 48,8% 

conjugam estas duas funções com a empresarial.  

 

8.3. Onde se localizam os centros comerciais mortos na AML Norte de Lisboa? 

 

Através da Figura 22, é possível verificar que a maioria dos centros comerciais mortos 

se localiza no município de Lisboa, nomeadamente no centro histórico ou eixos de expansão 

do centro da cidade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 22 – Centros comerciais mortos na Área Metropolitana de Lisboa em 2014.  

 

Segundo os dados do Observatório do Comércio (2000) os centros comerciais mortos 

estão localizados, em boa parte, no centro das cidades (35,5% - 11 dead malls). Isto pode 

resultar do declínio dos centros das cidades a que se tem vindo a assistir a nível económico e 

populacional (Jayne, 2006; Salgueiro, 2001). Localizam-se igualmente com os mesmos valores 

nos eixos de expansão do centro. Embora estes casos sejam demasiado diferenciados para se 

assinalar uma razão comum, o facto de todos se situarem em áreas de função predominante-

mente empresarial pode ser um aspeto considerado positivo e simultaneamente negativo. 

Através do trabalho de campo efetuado, pôde-se verificar que os centros comerciais 

localizados em edifícios empresariais eram aqueles que mais consumidores tinham. Estes 

possuiam um mix em que predominava a restauração e verificou-se a presença de imensos 

trabalhadores no período das refeições. Por outro lado, os centros encontrados mortos neste 

tipo de localização situavam-se na sua maioria junto de ou em edifícios residenciais. Deste 
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modo, uma possível explicação para o número de centros nesta situação existentes em eixos 

de expansão poderá prender-se com o trabalhador que necessita de um local para almoçar e 

por isso frequenta o centro comercial e com o residente que como não necessita deste para 

fazer as suas refeições, optando por isso por frequentar centros mais recentes e cujas 

tendências correspondem às suas preferências.  

As localizações em bairros residenciais têm também alguma importância, existindo 8 

centros comerciais mortos (25,8%) nesta categoria. Embora esta seja uma possível explicação 

transversal à localização de todos os centros comerciais mortos, a proximidade a grandes 

superficies comerciais será um factor particularmente relevante para os bairros residenciais 

que se encontram mais à mercê da influência e atratividade destes (Salgueiro, 1996; Cachinho, 

2002; Coleman, 2006). Por último, apenas existe 1 centro comercial morto que se localiza em 

novas urbanizações da periferia. Importa ainda referir que não existem dead malls em áreas 

periféricas dos municípios da AML.  

Para finalizar, a Figura 23 mostra-nos uma síntese sobre as características que 

compõem o perfil do centro comercial morto na AML Norte.  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 23 – Síntese das características do centro comercial morto. 
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9. Os centros comerciais moribundos na Área Metropolitana Norte de 

Lisboa 
 

Embora a presente investigação tenha como objeto de estudo os centros comerciais 

mortos, surge a necessidade de complementá-la com resultados sobre os centros comerciais 

moribundos. São várias as razões que fundamentam esta decisão. Em primeiro lugar, 

acreditamos que existirão centros comerciais moribundos em vias de se tornarem centros 

comerciais mortos, uma vez que existem mais condomínios e centros comerciais de 

proximidade (formatos que estão a passar por uma clara fase de declínio). Caso isso se 

verifique, não só os centros comerciais mortos mas também aqueles que caminham para essa 

situação correspondem às tipologias que chegaram à derradeira fase do ciclo de vida do 

formato. Confirmando isto, a informação torna-se mais completa e haverá uma maior 

consistência na fundamentação das hipóteses. Outra razão que nos leva a acreditar que se 

devem identificar os centros comerciais moribundos prende-se com o facto de os condomínios 

comerciais terem uma capacidade de resistência superior à dos centros comerciais integrados. 

Isto é, como nos condomínios comerciais cada comerciante é autónomo, mesmo que o 

empreendimento deixe de funcionar com uma lógica de centro e, nesta perspectiva tenha já 

falido, estes pode continuar de portas abertas e continuar a funcionar para os comerciantes 

que consigam resistir, mesmo que no limiar da sobrevivência. Embora o mesmo não possa ser 

dito para os centros comerciais de proximidade, não excluíremos de todo esta hipótese dada a 

fragilidade dos resultados em relação à sua gestão e às semelhanças que têm com os 

condomínios.   

Para a identificação dos centros comerciais moribundos, conceito proveniente do 

termo greyfield, foram utilizados alguns critérios identificados pela Deadmalls.com. Deste 

modo, entende-se por centro comercial moribundo todos os empreendimentos que tenham 

pelo menos entre 48% a 69,9% das suas lojas encerradas, tendo por isso a sua viabilidade 

económica enquanto centro comercial em causa, e apresentem também sinais de degradação 

física e falta de manutenção. Em relação ao volume de vendas por metro quadrado, não foi 

possível recolher estes dados e, por isso, não será um critério utilizado para a identificação 

destes empreendimentos.  

Tal como foi feito para os centros comerciais mortos, a análise que fizemos tem como 

objetivo responder a três questões: (i) quem são os centros comerciais moribundos (ii) que 

características apresentam; e (iii) onde se localizam na AM Norte de Lisboa. 
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9.1. Quem são os centros comerciais moribundos? 
 

 Foram recenseados 14 centros comerciais moribundos na AML Norte, o que 

corresponde a 9,3% do total dos centros comerciais visitados ou contactados. Analisando a 

tipologia destes empreendimentos, podemos referir que estes são na sua grande maioria, tal 

como os centros comerciais mortos, centros comerciais de proximidade (78,6%). Ainda dentro 

da categoria dos centros comerciais integrados, existe 1 empreendimento de influência 

regional nesta situação. Em relação aos condomínios, a sua presença é ainda mais escassa 

quando comparado com os resultados referentes aos centros comerciais mortos. Dentro do 

grupo dos condomínios comerciais, existe apenas 1 (7,1%) na categoria de bairro. Comparando 

estes resultados com os referentes aos centros comerciais mortos, verificamos que a tipologia 

predominante é a mesma para ambos.  

 Importa também saber o ano de abertura dos centros comerciais moribundos. Através 

da Figura 24, verifica-se que estes pertencem, de um modo geral, aos mesmos períodos de 

abertura que os centros comerciais mortos. Não se trata de centros mais recentes, pois 

concentram-se novamente na década de 80 e 90. Este padrão de comportamento leva-nos a 

perceber que o centro comercial moribundo é claramente um estágio anterior ao centro 

comercial morto. Os centros comerciais moribundos representam e provam a continuação de 

um produto que está na fase de declínio do seu ciclo de vida.  

 

 

Fonte: Observatório do Comércio (2000) e levantamentos efectuados no âmbito desta investigação. 

Figura 24 – Evolução do número de centros comerciais em funcionamento, considerados 
mortos ou em estado de morbidez. 
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9.2. Que características apresentam?  

 

Analisando as características relacionadas com os centros comerciais moribundos, 

verifica-se que, ao nível da gestão, 85,7% assumem ter unidade de gestão. Relativamente ao 

tipo de gestão, 92,9% referem ter uma empresa de gestão, existindo apenas 1 com comissão 

de lojistas. Em relação ao regime de exploração, 78,6% referem possuir um regime de 

exploração misto, conjugando a compra com o aluger das lojas. Os restantes, que representam 

21,4% do total, têm um regime exclusivamente de arrendamento. Em linhas gerais, estes 

resultados são idênticos aos dos centros comerciais mortos. A grande maioria são centros 

comerciais de proximidade, dos quais é característico este tipo de atributos.  

Quanto às características físicas dos empreendimentos, constata-se que são de 

pequena e média dimensão, rondando a maioria (85,7%) entre 501 - 2499m2 de ABL. Mais uma 

vez, a tipologia é importante para explicar estes dados. Os centros comerciais de proximidade 

caracterizam-se por ter uma dimensão entre pequena a média e têm como principal objetivo 

servir o consumidor que se localiza na proximidade. Deste modo, apresentam uma dimensão 

ajustada a essas necessidades de conveniência. Seguindo essa linha de raciocínio, estes 

empreendimentos dificilmente têm estacionamento (92,9%), pois são programados para uma 

clientela de proximidade, como também pela sua localização que, em termos de espaço, não 

tem capacidade para incluir um parque de estacionamento.  

Relativamente às características do edificado em que se inserem, verificamos que 

71,4% integram edifícios construídos de raíz, enquanto os restantes foram adaptados. Destes 

edifícios, 42,9% possuem apenas função comercial. Com função comercial e residencial 

existem 5 centros (35,7%). Por último, aliando as funções comercial e residencial com a 

empresarial, existem 21,4% unidades. Em comparação com os centros comerciais mortos, os 

centros comerciais moribundos inserem-se em edifícios onde existem menos funções 

residenciais e empresariais. Embora não exista uma explicação clara para esta diferença de 

resultados, poderá ser colocada a hipótese de que isso se deva à sua localização uma vez que 

existe um maior número de centros comerciais moribundos na primeira coroa suburbana. 

Deste modo, poderá ser um reflexo dos planos de urbanização ou dos investimentos que visam 

criar edifícios somente para esta função enquanto em Lisboa o edificado já está muito mais 

consolidado e por isso a existência de funções anteriores à existência de centros poderá 

ocorrer. Ainda assim, este não é um comportamento que possa ser considerado padrão e 

possa ter uma única explicação dado que apenas estamos a falar de 14 empreendimentos.  

Passando aos resultados relacionados com o mix comercial, dado que a maioria dos 

empreendimentos não possui uma dimensão significativa, o seu número de lojas também não 

é elevado. A maioria (64,3%) possui entre 26 a 50 lojas, seguindo-se 21,4% das unidades com 

12 a 25 lojas. Apenas existem 2 centros comerciais moribundos que têm mais de 51 lojas. 
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Importa ainda referir que 71,4% dos empreendimentos não têm qualquer planeamento de mix 

comercial. Paralelamente, também 71,4% dos mesmos não possuem lojas-âncora e 64,3% não 

têm lojas em franchising. Os resultados aqui expostos em relação aos centros comerciais 

moribundos em nada divergem quando comparados com os dos centros comerciais mortos.  

Relativamente às lojas que se encontram encerradas nos centros comerciais 

moribundos, verifica-se que 64,3% dos empreendimentos possui entre 26 a 50 lojas vazias, 

seguem-se 3 unidades com 12 a 25 lojas (21,4%) e 2 unidades (14,3%) com 51 a 99 lojas 

encerradas, um número bastante significativo. Uma vez que o Observatório do Comércio 

recolheu estes dados para o ano de 2000, poderemos verificar, através do cálculo da taxa de 

variação, se os centros comerciais moribundos agravaram a sua situação desde 2000 ou se 

aconteceram melhorias que, ainda assim, não serviram para os retirar do estado de morbidez. 

A este respeito, 2 empreendimentos (14,3%) viram agravar a sua situação em 100%, 21,4%  

registam um agravamento entre 80% - 90%, e 28,6% um agravamento de 79% a 60%. Neste 

período apenas um empreendimento conseguiu melhorar a sua situação, observando uma 

taxa de variação positiva de 40%. Ainda assim, não foi suficiente para ultrapassar o seu estado 

moribundo. Contas feitas, a percentagem de lojas encerradas no período em análise  

aumentou significativamente. 

 

9.3. Onde se localizam os centros comerciais moribundos na Área Metropolitana 

Norte de Lisboa? 

 

Através da Figura 25, podemos observar que o município com mais centros comerciais 

moribundos é Lisboa (5). Segue-se o município de Sintra com 3, Cascais igualmente com 3, 

Amadora com 2, e Mafra com 1. Embora existam mais centros comerciais moribundos em 

Lisboa, decalcando a situação dos centros comerciais mortos, um aspeto distingue estas duas 

realidades. Esta prende-se com o padrão de distribuição dos empreendimentos. Ao contrário 

dos centros comerciais mortos, os centros comerciais moribundos registam um padrão mais 

disperso, afectando nomeadamente os municípios da primeira coroa suburbana da AML Norte. 

A interpretação que se pode retirar destes dados é que possivelmente o declínio dos centros 

comerciais, sobretudo os de proximidade, poderá estar a estender-se para as cidades 

suburbanas, podendo situar-se aí os próximos centros comerciais mortos.  

Aprofundando a localização dos centros comerciais moribundos, estes estão 

localizados sobretudo no centro da cidade (7 centros – 50%) e, apenas com um ligeiro 

descréscimo, existem 5 localizados em eixos de expansão (35,7%). Estas são as suas duas 

principais localizações. Por último, apenas 2 empreendimentos (14,3%) se localizam em bairros 

residenciais. As mesmas hipóteses de explicação que foram levantadas nos resultados sobre a 

localização dos centros comerciais mortos poderão ser aqui também aplicadas uma vez que o 
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comportamento de localização é relativamente semelhante. No fundo, o que se pode verificar, 

para as duas categorias de centros, é que a sua localização acompanha os padrões de 

localização do crescimento dos centros comerciais (Salgueiro, 1996; Cachinho, 2002). 

 

Para finalizar esta abordagem sobre os centros comerciais moribundos, sintetizam-se 

na Figura 26 as suas principais características em relação às três questões de partida.  

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Figura 25 – Centros comerciais moribundos na Área Metropolitana Norte de Lisboa em 2014. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Figura 26 – Síntese das características de perfil do centro comercial moribundo.  
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9.4. Discussão dos resultados da investigação 

 

Os centros comerciais estão a morrer na Área Metropolitana de Lisboa. Tomando 

como amostra a AML Norte, do total de centros existentes nesta área, 36,6% encontram-se 

mortos ou em estado de morbidez. Este é um valor alarmante, sobretudo porque o fenómeno 

dos centros comerciais não tem mais de 40 anos em Portugal.  

No entanto, os resultados da investigação mostram que nem todos os tipos de 

empreendimentos se encontram nesta situação. A falência do formato tem até ao momento 

afetado sobretudo os centros comerciais de proximidade, de acordo com a tipologia 

desenvolvida pelo Observatório do Comércio. A avaliar pela ausência de novas aberturas nos 

últimos anos este tipo de centros terá mesmo chegado à última fase do seu ciclo de vida. Na 

base deste fenómeno encontram-se vários problemas ligados com o perfil dos seus 

promotores com a sua adaptação às mudanças do mercado e a sua adequabilidade ao perfil da 

procura. Perante o encanto dos grandes santuários do consumo, as capelas singelas não 

parecem hoje ter força para sobreviver. 

O reforço da ideia de fim de ciclo dos centros comerciais de proximidade chega-nos 

dos centros comerciais moribundos, uma vez que estes se inscrevem também 

maioritariamente na categoria dos centros comerciais de proximidade. Na realidade, os 

resultados obtidos sugerem que este formato de centros comerciais além de ter chegado à 

fase final do seu ciclo de vida, começa também a dar sinais de reduzir cada vez mais a sua 

presença no mercado, pois não se registando novas aberturas não há forma dos 

empreendimentos encerrados serem substituídos. Neste contexto, a hipótese que levantámos 

em relação às razões do aparecimento dos centros comerciais mortos ligando o mesmo à não 

promoção de determinada tipologia de formatos confirma-se.  

Até ao final da década de 90 construiram-se predominantemente centros comerciais, 

tendo ou não unidade de gestão, sob a ausência de uma cultura de planeamento. Esta ideia 

remete-nos para o ponto seguinte da discussão, ou seja, os centros comerciais mortos não 

existem apenas por corresponderem a um formato em declínio. Se analisarmos as 

características das tipologias em declínio e as confrontarmos com a literatura acerca das 

alterações da oferta e da procura (Dawson, 1983; Brown, 1992; Jayne, 2006; Paterson, 2006; 

Coleman, 2006; Featherstone, 2007, Miles, 2010), verificamos que estas “pararam” no tempo, 

deixando de corresponder às tendências atuais. Os centros comerciais têm vindo cada vez 

mais a deixar de ser estabelecimentos comerciais para passarem a ser espaços de consumo 

(Jayne, 2006; Cachinho, 2011). Isto porque já não se trata apenas de um consumo meramente 
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físico e a visita ao centro comercial também não é apenas realizada somente com um intituito 

utilitarista. Estes espaços, que antes eram apenas lugares de compras e de abastecimento 

funcionam agora numa lógica de recriação, trespassando a realidade material para se 

posicionarem num mundo híper-real que se nutre de símbolos e signos (Campbell, 1987; Lash 

e Urry, 1994; Miller, 2008; Lipovetsky, 2010), ou da capacidade de comunicação da ambiência 

e teatralidade dos elementos que adornam o seu interior, sejam estes físicos, como as fontes, 

a estatuária, a iluminação ou a música, como simbólicos, exemplarmente representados pelas 

marcas e as insígnias das lojas (Goss, 1993; Cachinho, 2002; Cachinho, 2006; Miles, 2010; 

Cachinho 2011). A organização e disposição de todas as componentes do centro em si não 

foram pensadas por mero acaso e é isso que marca sobretudo a viragem das características 

pertencentes à oferta: o planeamento (Goss, 1993; Coleman, 2006). Se analisarmos os 

resultados dos centros mortos e moribundos, verica-se que o planeamento foi algo que não 

existiu no que toca ao mix comercial. Esta é uma das principais características que pode ter 

comprometido ou vir a comprometer a sua vitalidade ou sobrevivência. 

Contudo, não é apenas a falta de planeamento do mix comercial que faz com que 

existam centros mortos e centros moribundos. Também o perfil de quem os concebe e gere 

mudou (Barata-Salgueiro 1996; Cachinho, 2002) e essa é talvez a principal razão para ter 

passado a existir planeamento do mix comercial nestes empreendimentos. Confrontando esta 

alteração que se deu com as características das tipologias em declínio, verifica-se que estes 

possuem uma gestão pouco especializada ou inexistente. Por um lado, as tipologias que 

pertencem aos condomínios comerciais já acrescentam muito sobre a sua concepção uma vez 

que os promotores vendem e/ou arrendam as lojas dos seus centros a comerciantes 

interessados, sem qualquer critério de seleção. A partir do momento em que estas são 

vendidas, nada se pode fazer em relação ao mix comercial. Por outro lado, embora os centros 

comerciais de proximidade apresentem unidade de gestão e empresa especializadas na sua 

realização, vários são os indicadores que apontam para que esta gestão não tenha o mesmo 

perfil que os gestores dos restantes centros integrados. Isto deve-se não só à ausência de 

planeamento do mix comercial e das lojas âncora como também pelas semelhanças com os 

condomínios, encontradas no trabalho de campo. Além disso, está em aberto a possibilidade 

de ter havido por parte dos administradores destes empreendimentos uma interpretação 

diferente do que significa unidade de gestão. Sabendo que os centros comerciais desta 

geração foram na sua maioria promovidos por pequenos construtores imobiliários, sem know-

how sobre este tipo de empreendimento, visando apenas rentabilizar os imóveis que 

colocavam no mercado, situação que nada tem a ver com as empresas que hoje operam no 

mercado no ramo, o perfil dos promotores pode mesmo ser o factor mais importante na 
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explicação da situação. Atualmente, estes são concebidos por investidores com experiência na 

área do retalho, que realizam estudos prévios e planeam os empreendimentos ao pormenor 

(Coleman, 2006). Além disso as empresas que promovem os empreendimentos são também as 

que gerem os mesmos no sentido de rentibilizarem a sua eficiência económica. Não se trata de 

administradores que são simples lojistas, proprietários dos estabelecimentos que associam á 

gestão da(s) sua(s) lojas a gestão do empreendimento na sua globalidade, função para a qual 

não têm formação.  

 Posto isto, aideia que se quer passar é que os centros comerciais mortos e moribundos 

correspondem a tipologias de empreendimentos cujas características estão fatalmente 

destinadas ao fracasso pois dificilmente conseguem competir com o capital organizadas das 

grandes empresas do imobiliário comercial, altamente especializadas no ramo. 

Os centros comerciais mortos e moribundos também podem ser lidos pelo lado da 

procura e da incapacidade dos mesmos se adaptarem às mudanças do seu perfil e valores que 

atribuem ao consumo e aos lugares onde este se efectua. As mudanças no comportamento e 

expectativas do consumidor em relação aos produtos obriga os retalhistas a refinarem a sua 

oferta e marketing (Sundbo e Darmer,2008; Miles, 2010). Hoje, os produtos consomem-se em 

vez de se comprarem. Todo um conjunto de significados, símbolos e signos os rodeiam (Lash e 

Urry, 1995; Mansvelt, 2005; Featherstone, 2007, Miller, 2008). Desta forma, torna-se difícil 

estas tipologias em declínio poderem fornecer este conjunto de aspetos aos consumidores, 

não só pelas próprias características dos empreendimentos mas também pelas próprias lojas e 

marcas que estes possuem. Pôde-se verificar através das observações em campo que muitos 

destes centros comerciais eram meras transposições do comércio tradicional para o interior de 

um edifício. Daí a importância das lojas em franchising pois geralmente estas apresentam 

outro tipo de sofisticação e representam marcas mais procuradas pelo consumidor (Barata-

Salgueiro, 1996; Cachinho, 2002). Trata-se de uma inovação sobre o mix que a maioria dos 

centros mortos e moribundos não tiveram. Por último, importa apenas referir que esta 

discussão reflete a lógica das teorias contextuais (Brown, 1992, 1995; Fernie et al., 2003; 

Cachinho, 2002; Arnould et al., 2001; Salgueiro, 1996; Brockway et al., 1988), na medida em 

que é realçada a importância das alterações da oferta e da procura no confronto dos 

resultados, que traduzem claramente a mudança do contexto.  

Confirmada uma das hipóteses que nortearam a investigação, é importante também 

confrontar os resultados dos centros comerciais mortos com os dos centros comerciais 

moribundos. Em primeiro lugar estes permitem alimentar a ideia que os centros comerciais 

moribundos são um pré-estado dos centros comerciais mortos. O facto de os centros 

comerciais mortos e moribundos se concentrarem nas mesmas tipologias, vão no sentido do 

desaparecimento a médio ou longo prazo de uma das categorias de empreendimentos. Na 
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realidade, tanto os centros comerciais mortos como os moribundos, tratam-se de 

empreendimentos com mais de 30 anos de idade, correspondendo por isso aos centros 

sobretudo da 2ª fase de evolução. Isto vai ao encontro do que é referido por Bodzin et al. (s/d) 

e pelos dados da PWC (PricewaterhouseCoopers) que em sede do Congress for the New 

Urbanism (2002) referem que a realidade dos greyfields é alimentada pelos empreendimentos 

mais antigos. Além da idade dos empreendimentos também em relação à ABL, os centros 

comerciais mortos e os centros comerciais moribundos possuem, na sua maioria, uma 

dimensão pequena ou média. O mesmo comportamento ocorre com o número de lojas.  

 Relativamente à gestão, os centros comerciais mortos e os centros moribundos 

possuem na sua maioria unidade de gestão e uma empresa responsável pelo exercício da 

mesma. Dadas as justificações anteriores, acreditamos que estes resultados poderão não 

fornecer uma informação fidedigna. Prova disso são os resultados em relação ao regime de 

exploração, pois qualquer centro comercial que tenha unidade de gestão não poderia ter um 

regime de exploração misto ou apenas de compra, como é mostrado nos resultados. Contudo, 

esta contradição poderá sempre dever-se à forma como a existência de unidade de gestão foi 

interpretada pelos administradores dos empreendimentos.  

 Relativamente ao tipo de edifício dos centros comerciais mortos e moribundos, esta 

não é uma variável definidora nem caracterizadora que possa contribuir para traçar o perfil 

uma vez que tanto num caso como noutro não existe consenso ao nível das respostas. O 

mesmo acontece com o tipo de construção. Embora a maioria seja formada por edifícios 

construídos de raiz, muitos também resultam de obras de adaptação.  

  No que diz respeito aos padrões de localização dos centros comerciais mortos e dos 

moribundos, os resultados em quase nada diferem (ver Figura 27). Porém, importa referir que 

através dos centros moribundos torna-se possível visualizar uma expansão do fenómeno para 

a primeira coroa suburbana, em detrimentos dos centros comerciais mortos que se 

concentram-se sobretudo no município de Lisboa.  

Para concluir, os centros comerciais moribundos possuem as mesmas características 

que os centros comerciais mortos e a principal razão disso é o facto de pertencerem na sua 

grande maioria à mesma tipologia, os centros comerciais de proximidade (ver Tabela 8). Ainda 

que também existam algumas unidades pertencentes aos condomínios, a verdade é que a 

única diferença que os separa é o tipo de gestão. O facto de não se encontrarem diferenças 

significativas não significa que isso seja menos pertinente. A inclusão dos centros comerciais 

moribundos na investigação dá consistência à primeira hipótese. Os centros comerciais 

moribundos não representam um possível novo formato de centro comercial morto, pois as 

suas características são em tudo semelhantes.  
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Tabela 8 – Principais características dos centros comerciais mortos e moribundos.  

Caracteristicas Centro comercial morto Centro comercial moribundo 

Total de centros encontrados 41 14 

Tipologia Centros comerciais proximidade Centros comerciais proximidade 

Ano de abertura Maioritariamente na década 80 Década de 80 e 90 

Ano de encerramento Final século XX até ao presente N/A 

Gestão Unidade de gestão Unidade de gestão 

Tipo de gestão Empresa de gestão Empresa de gestão 

ABL Pequena e média dimensão Pequena e média dimensão 

Nr de lojas 12 a 25 lojas – 31,7%  
26 a 50 lojas – 46,3%  

12 a 25 lojas – 21,4% 
26 a 50 – 64,3% 

Nr de lojas encerradas  Média: 20,7  
Mediana: 20 
Moda: 20 

Tipo de edifício Construído de raiz Construído de raiz 

Mix comercial planeado Sem mix comercial planeado Sem mix comercial planeado 

Lojas-âncora Sem lojas-âncora Sem lojas-âncora 

Lojas sob o regime franchising Sem lojas em franchising Sem lojas em franchising 

Estacionamento Sem estacionamento Sem estacionamento 

Fonte:  Observatório do Comércio (2000) e dados recolhidos no âmbito desta investigação. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 27 – Distribuição dos centros comerciais mortos e moribundos na AML Norte, em 2014. 
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10. Estudos de caso de centros comerciais mortos 
 

Apresentados os resultados da análise extensiva dos empreendimentos, considera-se 

útil fazer uma análise mais fina do problema, recorrendo para o efeito a um conjunto de casos, 

ilustrativos das tipologias de centros comerciais mortos. Com a análise destes casos pretende-

se reconstruir o ciclo de vida destes empreendimentos e identificar os factores que levaram ao 

seu encerramento. Neste sentido, entrevistaram-se os antigos administradores de quatro 

empreendimentos. A recolha das representações destes actores não tem como objetivo inferir 

os factores responsáveis pela morte dos restantes empreendimentos da AML Norte, mas 

apenas perceber mais em profundidade a história de vida destes quatro centros. Na realidade, 

esta é a verdadeira função da maioria dos estudos de caso (Yin, 2009:39).  

Entre os diferentes tipos de estudos de caso possíveis de realizar, o que nos interessa 

nesta investigação diz respeito ao grupo dos que visam a descrição, ou seja, aqueles que nos 

permitem ilustrar questões de forma mais profunda sobre algo já identificado anteriormente 

(Yin, 2009).  

Tendo em conta os objetivos expostos, foram selecionados quatro estudos de caso: o 

VilaFranca Centro (Vila Franca de Xira), o centro comercial Okay (Sintra), o centro comercial 

Alto do Lagoal (Oeiras) e, por último o centro comercial Roma (Lisboa). Os principais critérios 

utilizados para a seleção destes empreendimentos teve sobretudo a ver com a tipologia, pois 

pretende-se ter casos que ilustrem o formato predominante a que pertencem os centros 

comerciais mortos. Para além disso, dado que essa tipologia predominante são os centros 

comerciais de proximidade, importa perceber com maior profundidade como funcionam dado 

que os resultados sobre a sua gestão foram bastante discutíveis ao longo desta investigação. 

Na seleção dos empreendimentos teve que se ter também em conta a disponibilidade dos 

administradores para a realização de entrevistas. Importa referir que estes centros comerciais 

encontram-se encerrados e, portanto, o estabelecimento de contacto com a antiga 

administração nem sempre é fácil. Todavia, neste conjunto, o centro comercial Roma 

desempenha um papel diferente na investigação. Neste momento, embora esteja aberto, já 

passou pelos estádios de moribundo e de morto. Este serve para mostrar como alguns centros 

comerciais moribundos ou mortos conseguem reverter a situação e reiniciar um novo ciclo de 

vida. Além disso, consideramos pedagógico incluir na amostra um empreendimento que pode 

ser visto como um exemplo de boas práticas, sobretudo dado o significado que assumem os 

centros comerciais mortos e moribundos na AML Norte.  
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10.1. O VilaFranca Centro 

 

Breve descrição do VilaFranca Centro 

 

O VilaFranca Centro (VFC) localiza-se no município de Vila Franca de Xira. Situa-se 

concretamente no centro da cidade de Vila Franca de Xira junto à estrada nacional N10,  

próximo da estação de comboios e dos principais eixos comerciais da cidade.  

O VilaFranca centro abriu em 1994. Foi construído pela empresa de construções 

Obriverca, e encerrou totalmente as suas portas em 2013, tendo um período de vida de 19 

anos. Este empreendimento não tem uma tipologia bem definida (Observatório do Comércio, 

2000) devido ao facto das suas características se repartirem pelos condomínios comerciais e os  

centros comerciais integrados.  

Tendo em conta os dados fornecidos pelo Observatório do Comércio (2000), este 

empreendimento comercial é dotado de uma ABL de 6200m2 e 156 lojas, com uma dimensão 

pequena a média. Possuia lojas âncora (Benetton, Macdonalds, Mango, C&A Kids, Macmoda), 

lojas em regime franchising e um mix comercial planeado. Foi construído de raíz, e a sua 

função era unicamente comercial.  

Apesar de o Observatorio do Comércio (2000) nos indicar que o VilaFranca Centro 

tinha uma unidade de gestão e uma empresa de gestão, isso não se confirma, através das 

entrevistas realizadas. A gestão do VFC é constituída pela Circuitos Lda, pela Obriverca 

(construtora) e por alguns lojistas com maior percentagem de capital (Pinto, 2010), que eram 

os administradores deste centro. Existia uma assembleia de condóminos que se reúnia 

geralmente uma vez por ano, para aprovação de contas do ano anterior e apresentação do 

orçamento e plano de marketing do ano seguinte. O direito de voto era proporcional à 

permilagem de cada condómino, sendo que o proprietário com mais poder de voto é o 

promotor (Obriverca), pois é o detentor de maior área. Ao nível da gestão, foi contratada uma 

directora geral e alguns profissionais ligados ao secretariado e contabilidade. Chegou também 

a ter um departamento de marketing que na fase de declínio do centro acabou por 

desaparecer. Existiam taxas pagas pelos condóminos, dirigidas às áreas comuns ao fundo de 

marketing. Porém, muitos dos condóminos deixaram de pagar as suas quotas e os que ainda 

pagavam decidiram cortar com essa despesa dada a situação de declínio. A administração 

aplicou-lhes diversas coimas pelo incumprimento e, mais tarde, processos em tribunal. Dentro 

ainda destas regras internas, outras também deixaram de ser cumpridas, nomeadamente os 

horários de funcionamento dos estabelecimentos devido ao facto de os lojistas serem donos 
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dos espaços que exploravam. Este funcionamento levava à ideia que se poderia fazer o que se 

entendesse, segundo o administrador. 

O ciclo de vida do VilaFranca Centro 

 

A reconstrução do ciclo de vida do VFC (Figura 28) fez-se em função de um conjunto de 

questões, com base no modelo da Tabela 4 (vide supra – pp. 28).  

Em relação à identificação das fases do ciclo de vida do VilaFranca Centro, as respostas 

foram unânimes sobre os primeiros sinais de declínio terem começado a aparecer no ano 

2001/2002. Os entrevistados apontam como principais evidências a diminuição do número de 

clientes nas suas lojas, a ausência de pessoas a andar pelo centro e o decréscimo que se sentiu 

nas vendas. Afirmam ainda que não se sentiram alterações logo de imediato quando abriu o 

Vasco da Gama mas sim quando abriu o Campera. Assim, podemos considerar que até 2005 o 

declínio foi ainda leve, pois todos os entrevistados apontam para um declínio mais acentuado 

a partir deste ano. Contudo, o lojista da Chip7 considera que o VFC conhece um declínio muito 

acentuado no ano de 2012, ano em que muitos lojistas abandonaram em massa o 

empreendimento. Deste modo, podemos considerar três fases de declínio deste centro: 

declínio brando, declínio acentuado e declínio muito acentuado. 

O administrador do VFC indica-nos que o grande crescimento se deu até finais da 

década de 90; “o período áureo” tal como este indica. O lojista da Chip7 afirma que o período 

de novidade e de grande boom deu-se até aos 2-3 primeiros anos. Deste modo, podemos 

considerar que a fase de desenvolvimento acelerado começou em 96 e terminou em 99 e a 

fase de inovação foi de 1994 a 96. Durante todo este período, alguns lojistas afirmam que viam 

frequentemente muitas celebridades, pois este era um dos maiores e mais importantes 

centros comerciais do país. 

A fase de Maturidade foi sem dúvida de 2000 a 2002, altura em que deixou de haver 

crescimento e que tudo o que foi atingido até então, tinha começado a estabilizar: sempre a 

mesma média de consumidores, lojas fixas (sem entrada nem saída), o mesmo nível (elevado) 

de vendas. Também se pode identificar esta fase a partir do aparecimento de outros centros, 

pois uma das características deste período é o aparecimento de alguma competição, neste 

caso o centro comercial Vasco da Gama e o Campera Outlet Shopping. 

 Para finalizar, o VilaFranca Centro vê as suas portas encerrar no final do ano de 2013. 

Tal como foi referido este centro já se encontrava numa situação de declínio muito acentuado 

desde 2010 e, durante este último ano, todos os aspetos que se foram agravando acentuaram-

se ainda mais. Sabe-se, através de um levantamento anterior, que em 2012 este 
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empreendimento possuía ainda 39 lojas (taxa de desocupação de 75%). Durante o ano 2013 

foram saindo ainda mais lojas e os problemas foram-se agravando. Como exemplo disso, o 

Macdonals era a única loja de restauração aberta e a única no último piso pelo que era esta 

que pagava os gastos na manutenção do elevador para que os clientes o pudessem frequentar. 

Estes e outros problemas foram-se agravando, acabando por encerrar. Muitos lojistas 

aguardavam por uma solução, pois durante anos pensou-se em transferir os serviços da 

Câmara Municipal para este espaço, ideia que nunca avançou por diversos impedimentos, 

sendo que o principal foi a dificuldade em reunir todas as parcelas vendidas do centro. Muitos 

dos lojistas estão hoje no comércio de rua, mesmo as lojas em regime franchising (Mango, 

Bennetton). 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Figura 28 – Ciclo de vida do VilaFranca Centro.  

 

A visão do gestor sobre as causas do encerramento 

 

Foram vários os factores que contribuíram para o declínio do VFC. A morte de um 

centro comercial não se faz apenas com um factor, existe sempre um conjunto deles que 

propiciam essa situação. Segundo a opinião do administrador entrevistado, a forma como foi 

concebido o VFC não foi de todo a mais adequada. Este considera que o empreendimento ao 

ter sido construído em forma de condomínio não foi nada vantajoso. Além disso, considera 

ainda que existe uma exagerada repartição do espaço (lojas muito pequenas) pois apesar de 

ter sido um conceito à data, actualmente já não se aplica. 

Depois, temos as razões conjunturais, que têm sobretudo a ver com o aparecimento 

de outros centros comerciais na proximidade. Este é considerado por todos os entrevistados 

um factor que pesou imenso no seu declínio. O administrador realça sobretudo o 

aparecimento do centro comercial Vasco da Gama, em 1999 (apesar de os primeiros sinais de 

fragilidade só se terem sentido alguns anos depois), e a abertura do Campera Outlet Shopping 

(2000). Este último foi um dos centros comerciais que todos os entrevistados afirmam ter sido 
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uma forte ameaça para o futuro do VFC, ainda mais que o Vasco da Gama. Os restantes 

apontam a influência do Freeport e o Fórum Montijo.  

O administrador do VFC considera também que, com o desenvolvimento das 

freguesias vizinhas, aumentou a possibilidade das pessoas se deslocarem mais longe para 

fazerem as suas compras. 

São também apontados factores relacionados com a população. O administrador do 

VFC acha que a população residente em Vila Franca de Xira (VFX) “não faz a sua vida social na 

sua terra”, sobretudo quando é para consumir. Existe uma forte ligação com Lisboa sobretudo 

porque boa parte da população também trabalha lá. Tal como indica o lojista da Chip7, Vila 

Franca de Xira não tem capacidade para empregar a sua população. Este acrescenta ainda que 

a população é relativamente empobrecida para ter capacidade de consumir no VFC, pois 

existem, ou pelo menos existiam, lojas muito caras.  

Relativamente a questões internas do VFC, o administrador não apontou a gestão 

como sendo um factor que contribuísse para o seu declínio. Contudo, alguns lojistas, 

sobretudo o da loja Chip7, considera que a gestão poderia ter feito muito mais. Deviam ter 

agido e tomado decisões logo no início quando se começou a sentir o declínio fazendo, por 

exemplo, renovações ao interior. Além disso, considera as rendas demasiado elevadas e 

desajustadas para um centro comercial que estava em declínio. Realça ainda esse factor como 

sendo muito importante para a saída de muitos lojistas nos últimos anos. 

As práticas do gestor: uma ameaça ou uma potencialidade ao sucesso?  

 

As práticas de gestão foram entendidas através das teorias cíclicas que, pelas suas 

fases, nos iam indicando as áreas principais em que se deveria atuar. Desta forma, construiu-se 

um entendimento sobre aquilo que um centro deve ter, ao nível da gestão interna, para que 

possa ter vitalidade. Nesta sequência, identificaram-se quatros áreas de atuação que 

consideramos serem as principais a extrair das teorias referidas. Estas são o marketing, o mix 

comercial, a renovação e a manutenção. Procurou-se assim entender, através das entrevistas 

que foram realizadas, que papel tinham os gestores perante quatro áreas fundamentais de 

atuação nas diferentes fases do ciclo de vida dos centros comerciais.  

Começando pelo marketing, de facto quando abriu o VFC fez-se uma forte publicidade, 

sobretudo por via de cartazes, folhetos, desfiles de moda, concursos de automóveis, presenças 

de celebridades, etc. Segundo o administrador do VFC, “era um envolvimento brutal com a 

população”. Fazia-se também alusão a datas especiais como o dia da Criança, o dia do 

Pai/Mãe, Páscoa e Natal. A aposta nesta área foi forte de início mas com o passar do tempo foi 
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perdendo alguma intensidade. Segundo a mesma fonte, foi-se fazendo sempre alguma 

publicidade até ao ano de 2005. Desta forma, o período de maior intensidade foi no início 

quando o VFC abriu (1994) e durante os 3 primeiros anos de vida. O período em que começou 

a existir um decréscimo gradual de publicidade deu-se por volta de 2001. Depois de 2005 

deixou-se de apostar nesta área. 

Passando agora para o planeamento do mix comercial, tanto na sua concepção como 

na posterior estratégia de (re)comercialização, na opinião do administrador do VFC, não existiu 

por parte do promotor planeamento do mix comercial nem planeamento da localização das 

lojas. Prova disso, que todos os lojistas comentam, é o facto de o supermercado Inô 

(designado actualmente por Pingo Doce) da Jerónimo Martins ter sido localizado no 1º piso. 

Isto causava muitos transtornos para quem utilizava carrinho de compras, pois para levar o 

carrinho até ao supermercado tinha de se utilizar o elevador. Não só os administradores como 

também os lojistas afirmam que a Obriverca nunca deveria ter localizado o supermercado no 

1º piso mas sim no piso 0, a fim de garantir uma melhor acessibilidade e visibilidade pois, pelo 

que parece, a presença deste supermercado no VFC não era assim tão evidente.  

Relativamente aos critérios de escolha das lojas/marcas a implementar no VFC, estes 

não existiram, ou seja, o primeiro interessado ou o que fizesse melhor negócio era o que 

comprava o espaço à Obriverca. Foi também perguntado se existiu alguma estratégia de re-

comercialização quando começaram a sair as primeiras lojas. Este respondeu que fazer isso era 

impossível e não estava no seu alcance, pois sendo os lojistas proprietários das suas lojas não 

existia qualquer poder sobre a gestão em alterar/inovar o mix comercial. Mesmo que existisse 

uma loja por preencher não era possível a gestão arranjar maneira de conseguir voltar a 

ocupar essa loja pois esse espaço não lhe pertence. Apenas o proprietário poderá vender ou 

alugar o espaço a outra entidade. Ainda referente ao mix comercial, foi perguntado à 

administração se existiu preocupação com o tipo de população a que o VFC se direcionava e se 

tiveram em conta as alterações/tendências do mercado. Este respondeu que isso era da 

competência da entidade promotora e não da administração, dizendo que de facto não tem 

conhecimento de nenhum tipo de estudo realizado.  

Em relação à renovação das instalações do VFC, foi questionado se foram feitas 

modernizações ao interior, se se foram adaptando às tendências estéticas que os novos 

centros comerciais iam tendo e se se teve em conta o conceito de ambiência. O administrador, 

respondeu que não houve de facto qualquer tipo de renovação a esse nível. Este aspecto foi 

também confirmado pelos lojistas entrevistados.  

Por último, no que diz respeito à manutenção, suspeitava-se que nos últimos anos esta 

tinha sido negligenciada. O ex-administrador refere que actualmente não existe de facto nem 
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limpeza nem manutenção do centro, sendo que esta última, a manutenção, foi deixada de ser 

feita a partir de 2009 e os serviços de limpeza deixaram de ser permanentes desde o ano de 

2012.  

10.2. O Centro comercial Okay 

 

Breve descrição do centro comercial Okay 

 

O centro comercial Okay localiza-se no município de Sintra, mais propriamente na 

freguesia da Mina. Tal como o VilaFranca Centro também se situa no centro da cidade da 

Amadora, junto à estação de comboios e próximo de vias rápidas que circundam as áreas 

suburbanas (IC19, IC 17, CREL, A9, IC16). Abriu em 1982 e encerrou há 2 anos, em 2012, tendo 

por isso um período de vida de 30 anos.  

Este centro comercial insere-se nos últimos dois pisos de um edifício com função 

residencial e apesar de ter sido construído de raíz pela construtora Luís Soares Almeida com 

2396m2 de ABL, como indica o Observatório do Comércio (2000), a construtora vendeu os 

respetivos pisos a um individuo. Só com o pedido de licença feito à Câmara Municipal da 

Amadora, é que se tornou realmente num centro comercial.  

Este empreendimento é um centro comercial de proximidade que, segundo o 

Observatório do Comércio (2000), pertence ao grupo dos centros comerciais integrados. Tal 

como referido acima, a área do edifício onde se localiza o centro comercial Okay foi comprada 

ao construtor, ficando todo o centro apenas com um proprietário. Essa situação durou até 

1997, onde depois três partes do centro comercial foram vendidas a mais três indivíduos, 

estabelecendo-se assim quatro proprietários. Para além destes proprietários possuírem lojas 

que eles próprios exploravam, também as arrendavam a interessados. Este centro comercial 

nunca contratou uma empresa de gestão pelo que os administradores eram os quatro 

proprietários existentes. Segundo o entrevistado, com o passar dos anos, alguns destes 

proprietários afastaram-se do centro comercial, demonstrando desinteresse em relação a este. 

Dois destes emigraram, passando a deixar de estar informados  do que se ia passando para se 

poder fazer face a necessidades que iam surgindo. Esta situação tornou-se um 

constrangimento na tomada de decisões para o centro comercial, pois muitas das vezes os 

proprietários entravam em discordância dada a falta de noção do que se passava realmente. 

Importa referir que estes proprietários eram simples comerciantes, não possuindo algum tipo 

de conhecimento ou formação que lhes permitisse gerir o empreendimento enquanto centro.  
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No que diz respeito ao seu mix comercial, o centro comercial Okay era constituído por 

31 lojas com uma dimensão pequena ou média. Estas pertenciam a comerciantes com baixo 

capital que não divergiam das existentes no comércio de rua e muitas até mesmo do comércio 

tradicional. Desta forma, dada a falta de presença de lojas em regime de franchising ou da 

falta de implementação de marcas mais conhecidas, o mix de lojas era mais contido nesse 

aspeto, não possuindo também nenhum tipo de loja âncora. Neste aspeto, não houve 

planeamento do mix comercial. Porém, ainda que limitado, o centro comercial Okay teve a 

preocupação de estabelecer no seu regulamento interno alguns critérios: i) não se podiam 

repetir ramos de lojas; ii) não se podiam fazer alterações de ramos na mesma loja e, por isso, 

teria de se comercializar na área em que estava estebelecida. Deste modo, não se pode dizer 

que não houve algum planeamento do mix, porém, são discutíveis as limitações que estes 

tipos de regras podem trazer. Quando o centro comercial Okay começa a dar os primeiros 

sinais de declínio, algumas destas regras foram quebradas: os ramos únicos; o cumprimento 

dos horários; o pagamento das taxas relativas aos espaços comuns e ao fundo de marketing.  

O ciclo de vida do centro comercial Okay 

 

Para a administração do centro comercial Okay, o período de vitalidade sem sinais de 

declínio foi relativamente curto. Dentro do seu período de vida, foram mais os anos em 

declínio do que os com boa vitalidade. Tal como indica o entrevistado “nos primeiros 6 anos, 

estava tudo a 100%”. Desta forma, as primeiras fases do ciclo de vida deste centro comercial 

aconteceram muito rapidamente. A fase de inovação, tal como podemos observar através da 

Figura 29, apenas durou um ano. Segundo as informações apuradas, o centro rapidamente 

ficou com todas as suas lojas ocupadas e a adesão dos consumidores foi bastante rápida ao 

centro. Desde início se fizeram investimentos em publicidade, o que impulsionou ainda mais o 

arrancar do centro comercial Okay. A adesão, tanto a nível de instalação dos lojistas como da 

vinda dos consumidores foi de tal forma célere, que muitos lojistas chegaram a ficar em modo 

de “espera” para entrar no centro, uma vez que este já se encontrava ocupado na totalidade.  

Dada a rapidez com que o centro se iniciou, fez com que a fase de desenvolvimento 

acelerado fosse ainda mais curta do que o habitual, durando apenas um ano também (de 1983 

a 1984). Isto porque rapidamente aumentaram as vendas, o tráfego de consumidores e as lojas 

já estavam todas ocupadas desde a fase anterior. De notar que este centro tornou-se num 

ponto de encontro de várias gerações, onde se produziam sociabilidades e convívio, 

nomeadamente nos seus espaços comuns (um largo que existia dentro do centro, em jeito de 

praceta) junto a lojas de restauração. Esta foi também uma fase em que a aposta na 
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publicidade esteve presente. Portanto, o centro comercial Okay rapidamente atingiu o seu 

pico máximo de sucesso, fator que o faz passar para a fase seguinte, a de maturidade. Esta 

terceira fase teve a duração de 4 anos e váris foram os factores que impediam que este centro 

mantivesse os níveis que já tinha atingido nas várias dimensões de análise. O factor que mais 

contribuiu para isso foi a abertura do centro comercial Babilónia, segundo o proprietário 

entrevistado. Embora este tenha aberto em 1984, o centro ainda conseguiu resistir aos seus 

efeitos durante algum tempo. Porém, os consumidores acabaram por começar a frequentar 

mais este centro e vários lojistas saíram do centro comercial Okay para ir para o centro 

comercial Babilónia. Esta situação fez com que a partir de 1989 surgissem os primeiros sinais 

de declínio. Até 1998 podemos classificá-lo como sendo um declínio ainda ligeiro ou leve. Isto 

porque, neste período, alguns dos lojistas que estavam em lista de espera para entrar no 

centro, acabaram por entrar dada a saída de outros para o centro comercial Babilónia. Desta 

forma, o problema da desocupação foi sendo colmatado com outros interessados que iam 

surgindo. Além disso, embora com pouca intensidade, fizeram-se campanhas de publicidade, 

nomeadamente nas rádios, divulgaram-se cartazes e ainda se fizeram alguns outdoors. 

Segundo o entrevistado, também se se reduziram o preço das rendas, como medida. Contudo, 

não sabemos se foi uma redução significativa e se foi algo acordado por todos os proprietários, 

uma vez que os desacordos eram recorrentes. Posto isto, o centro comercial Okay conseguiu 

ainda viver sob a conjuntura de um declínio ligeiro. A partir de 1999 este centro comercial vê a 

sua situação agravar-se, entrando numa fase de declínio acentuado. Em primeiro lugar, a 

ausência de dois dos proprietários intensificou os desacordos sobre as medidas a tomar para o 

centro, que mais do que nunca, precisava de um plano de revitalização. Por outro lado, surge o 

imcumprimento de vários lojistas sobre as suas obrigações, explicitadas anteriormente. Para o 

entrevistado, o mix comercial deixou de ser apelativo e isso ainda agravou mais a situação do 

centro comercial Okay, assistindo-se a uma diminuição do número de consumidores. Por 

último, sensivelmente a partir de 2006/07 este centro comercial entra numa fase de declínio 

muito acentuado, termo aplicado pelo proprietário entrevistado. Este refere que a situação 

agravou-se bastante, pois todos os aspetos negativos referidos anteriormente atingiram o seu 

auge (relação entre proprietários, abandono dos lojistas, poucos consumidores, entre outros). 

Acrescentando a isso, o entrevistado refere que o centro apresentava sinais de degradação 

física e falta de manutenção que acabaram por agravar a situação. Este foi um dos aspetos que 

mais marcou a transição da última fase para esta. Conjugando todos estes fatores, o centro 

comercial Okay acabou por encerrar em 2012, pois manter-se aberto deixou de ser sustentável 

e economicamente viável.  
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 29 – Ciclo de vida do centro comercial Okay. 

 

 

A visão do gestor sobre as causas de encerramento 

 

A falta de renovação e modernização do centro comercial Okay foi a principal causa 

apontada pelo proprietário entrevistado para que o centro se tenha tornado morto. Durante 

todo o período em que este centro comercial esteve aberto, nunca se fez nenhum tipo de 

renovação que pudesse permitir a modernização do centro. Para o entrevistado, a 

modernização do centro comercial Okay era essencial para a sua vitalidade, tendo consciência 

de que este empreendimento já tinha um design que estava a ficar ultrapassado tanto no 

interior como no aspeto exterior: “O centro precisava de ter ficado mais apelativo”. O facto de 

existir incumprimento nas taxas perante os lojistas e os desacordos existentes entre 

proprietários foram as principais causas apontadas para que nunca se tenha feito este 

investimento. 

O segundo factor que o entrevistado considera também um dos principais para ter 

ditado a sua morte foi a composição da gestão, que considera totalmente desintegrada, e 

ainda a forma como foi gerido o centro. O que leva este proprietário a acreditar que esta seja 

uma causa muito importante deve-se essencialmente à comparação que faz quando existia 

apenas um dono e quando passaram a existir quatro donos. Tudo mudou desde aí, pois a 

partir do momento em que são vários a decidir e o centro se encontra dividido em várias 

partes, foi muito difícil chegar a consenso para tomar decisões de que natureza fosse. Isso 

dificultou imenso o caminho para a vitalidade deste empreendimento. O facto de alguns dos 

proprietários se terem afastado do centro também o prejudicou na medida em que não 

sabiam em que ponto ele se encontrava e o que precisava. Inicialmente a administração era 

mais atenta aos problemas mas isso com o passar dos anos acabou. Desta forma, o que 

importa sintetizar aqui é que para este entrevistado, a falta de unidade na gestão foi um 
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obstáculo decisivo para a morte do centro, pois acredita que quanto mais desagregada esta 

for, mais o prejudica e o facto de ter havido falta de modernização foi uma consequência 

disso. Por um lado, o entrevistado considera que teria sido importante criar espaços maiores 

para receber outras lojas. Porém, isso nunca foi possível fazer. Por outro lado, também 

considera que o facto de não existirem lojas com marcas conhecidas começou a ser um 

obstáculo para atrair consumidores.  

Por último, no que diz respeiro ao mercado concorrêncial, considera que o centro 

comercial Babilónia acabou por ir derrubando o centro comercial Okay, pois lhe foi “tirando” 

clientes e ainda lojistas. Na sua opinião, este foi o principal centro comercial a fazer 

concorrência ao centro comercial Okay. Mais tarde, considera que o Dolce Vita, com a sua 

abertura em 2009, também contribuiu para o afastamento dos consumidores, mas nessa 

altura o centro já se encontrava numa situação de declínio muito acentuado.  

As práticas do gestor: uma ameaça ou uma potencialidade ao sucesso?  

 

Fizeram-se investimentos na área do marketing desde a abertura do centro até perto 

do seu declínio, sendo que existiram períodos com maior e menor intensidade. Fez-se 

sobretudo cartazes de publicidade, anúncios de rádio e alguns outdoors. Porém, quando o 

centro se vê à beira de entrar no declínio, a tendência foi para diminuir o marketing. Fatores 

como o afastamento dos proprietários, sucessivos desacordos entre estes e o incumprimentos 

das taxas dos lojistas, fizeram com que não fosse mais possível investir nesta área.  

Relativamente ao mix comercial, a re-comercialização existiu mas deveu-se apenas à 

lista de espera de lojistas que pretendiam entrar no centro comercial Okay. Ao mesmo tempo 

que aconteceu esta 2ª e 3ª vaga de entrada de lojas, o cumprimento dos ramos deixou de 

existir. Desta forma, o critério de fixação de uma loja passou a ser aquele que chegasse em 

primeiro lugar. Isto aconteceu precisamente na fase em que o centro começa a dar os seus 

primeiros sinais de declínio e, dessa forma, era essencial haver uma estratégia de re-

comercialização do mix.  

 No que diz respeito à área da renovação, o centro comercial Okay permaneceu até 

agora intacto. Abriu e encerrou com o mesmo aspeto, tanto no seu interior como exterior. 

Trata-se de um empreendimento que abriu em 1982 e 30 anos sem qualquer tipo de 

remodelação não é viável. De frisar que esta é uma das mais importantes intervenções que se 

deve fazer na fase de maturidade e quando um centro começa a dar os seus primeiros sinais 

de declínio.  
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 Por último, em termos de manutenção, existiu sempre a limpeza do centro comercial 

Okay, segundo o entrevistado. Contudo, outros tipos de manutenção como o ar condicionado, 

a reparação de infiltrações e outros tipos de sinais de degradação que um empreendimento 

começa a evidenciar com o passar das décadas, nunca foram tidas em conta pela gestão. Desta 

forma, o centro comercial Okay tornou-se progressivamente um centro com um aspeto físico 

que comprometia o seu sucesso.  

10.3. O Centro comercial do Alto do Lagoal 

 

Breve descrição do centro comercial do Alto do Lagoal  

 

O centro comercial do Alto do Lagoal constitui o centro comercial morto com o 

período de vida mais curto, uma vez que abriu em 1995 e encerrou em 2003. Localiza-se no 

município de Oeiras, mais propriamente na freguesia de Paço de Arcos. Insere-se numa das 

novas urbanizações da periferia, localização diferente dos restantes estudos de caso e da 

maioria dos centros comerciais mortos. Esta urbanização é maioritariamente constituída por 

edifícios residenciais, sendo uma área periférica em relação à freguesia de Paço de Arcos.  

Este centro comercial foi classificado pelo Observatório do Comércio (2000) como 

sendo da tipologia 3 – centro comercial de proximidade, fazendo por isso, parte dos centros 

comerciais integrados. Este empreendimento foi construído por uma construtora que 

funcionava em modo de cooperativa. Esta cooperativa não só construiu o centro comercial do 

Alto do Lagoal, inserido num edifício residencial, como outros edifícios localizados na 

proximidade. Embora o edifício onde está localizado tenha sido construído em 1988 com o 

centro comercial pensado para os dois últimos pisos, este apenas abriu 7 anos depois. A 

construção deste empreendimento teve como propósito ser uma fonte de rendimentos para a 

cooperativa construtora. Não existia qualquer tipo de conhecimento na área, pelo que estudos 

prévios ou outros conhecimentos não se tiveram em conta. Segundo o entrevistado, “A missão 

da cooperativa era construir, construir.” Por isso, nunca houve preocupação com a concepção 

do empreendimento. O importante era de facto vender ou arrendar.   

Possui uma ABL de 500m2, não tem estacionamento, e ao contrário do que o 

Observatório do Comércio (2000) indica, este centro tinha cerca de 35 lojas, segundo um dos 

membros da cooperativa. Porém, confirma-se que não existiram lojas-âncora nem lojas em 

regime franchising. Em relação ao seu planeamento, este empreendimento tinha apenas dois 

critérios: quem tinha prioridade de comercializar eram os membros da cooperativa, só depois, 

é que se aceitavam outros lojistas que aparecessem. A cooperativa considera que isso seria 
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uma competência do lojista que fosse para lá. O entrevistado considera mesmo que estes 

deveriam ter tido mais consciência do tipo de loja que lá colocavam, pois acha que nem 

sempre era o mais adequado, referindo mesmo que “os lojistas não tinham noção do que 

faziam”. Este considera que deveriam existir mais lojas ligadas à restauração e venda de 

produtos alimentares ao contrário das lojas de artigos pessoais que se foram instalando aqui. 

Desta forma, podemos observar que embora fosse na maioria das vezes a cooperativa a 

arrendar as lojas, os lojistas é que decidiam o que queriam fazer com elas e, por isso, observa-

se a ausência de planeamento do mix comercial. De notar ainda que não foi criado qualquer 

tipo de regulamento interno. Existiam apenas algumas regras gerais que deveriam ser 

aplicadas aos lojistas como o cumprimentos do horário de funcionamento. 

O centro comercial do Alto do Lagoal era gerido pela cooperativa que o construiu e as 

lojas eram arrendadas ou vendidas, sendo que a maioria era arrendada. Embora possamos 

estar perante uma unidade de gestão, tal como o Observatório do Comércio (2000) refere nos 

seus dados, a verdade é que o centro encontrava-se repartido pelos vários membros da 

cooperativa, sendo que alguns destes possuíam as suas próprias lojas. Para além disso, nunca 

existiu uma empresa que o gerisse se não os membros desta.  

 

O ciclo de vida do centro comercial do Alto do Lagoal 

 

O centro comercial do Alto do Lagoal é dos centros comerciais mortos com um ciclo de 

vida mais curto. Dos seus 8 anos de vida, houve apenas 3 anos em que se possa considerar que 

este tivesse vitalidade. Os restantes fazem parte de um caminho de declínio até ter encerrado.  

A recriação do percurso de vida deste centro comercial foi feito com menos critérios 

que a dos anteriores, nos quais são avaliados os níveis de marketing, renovação e re-

comercialização, pois nenhuma destas áreas foi abordada pela cooperativa construtora que o 

geria.  

A fase de Inovação teve a duração de 1 ano (Figura 30). O centro comercial do Alto do 

Lagoal não se iniciou com as suas lojas todas ocupadas e portanto isso só aconteceu na fase do 

desenvolvimento acelerado que também apenas teve a duração de 1 ano. Podemos referir que 

embora se tenha identificado a fase de desenvolvimento acelerado para este centro, talvez 

esta fase não tenha acontecido assim com um ritmo tão acelerado como o próprio nome 

indica. Isto porque, pelas informações que foram recolhidas, não é de notar um período em 

que o centro tenha percorrido um determinado caminho até atingir a fase de maturidade. 

Porém, através da informação que nesta fase quase todas as lojas foram ocupadas e dado que 
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houve, por isso, um aumento do volume de vendas e de consumidores, considera-se que esta 

fase se situa neste período de tempo. Mesmo assim é questionável que o centro tenha alguma 

vez atingido verdadeiramente um auge de sucesso dado seu período de vida tão curto, sem 

entrar em consideração com as fases que não correspondem ao declínio.  

Relativamente à fase de maturidade, esta inicia-se em 1997 para terminar no ano 

seguinte. Como vemos, existiu uma enorme dificuldade por parte do centro comercial do Alto 

do Lagoal em manter aquilo que tinha sido atingido. Segundo o entrevistado, a partir do 

momento em que abriu o Oeiras Parque (1998), o centro comercial do Alto do Lagoal 

rapidamente viu sair lojistas e o número de consumidores reduziu. Desta forma, a fase de 

maturidade foi automaticamente ameaçada, pois não existia nenhuma proteção para 

enfrentar a concorrência. E assim se inicia o declínio do centro, impulsionado pelo 

desenvolvimento de outros formatos comerciais. Destacam-se duas fases de declínio, sendo 

que a primeira é menos intensa do que a segunda. Na primeira verificou-se a saída de alguns 

lojistas, a quebra nas vendas bem como a diminuição da vinda de consumidores. A partir do 

ano de 2000, o entrevistado considera que aqui o declínio acentuou-se muito mais, pois o 

centro viu a sair parte significativa dos lojistas sem a vinda de novos para se instalarem. Esta 

fase, tal como a anterior, trata-se de fases que necessitavam de algumas medidas para se 

evitar a situação a que se chegou. Porém, essa foi uma competência excluída desde logo pelos 

gestores do centro. Assistindo ao seu declínio sem qualquer tipo de intervenção, mesmo que 

não fosse a mais adequada, os elementos da cooperativa dão este centro por encerrado em 

2003, procurando outras alternativas para que este espaço voltasse a ser uma fonte de 

rendimentos. Desta forma, aproveitaram-se várias lojas para se alugarem como escritórios, 

tendo assim em mente fazer deste centro um complexo empresarial. Porém, nem metade dos 

espaços chegaram até hoje a serem ocupados por empresas.  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 30 – Ciclo de vida do centro comercial do Alto do Lagoal. 
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A visão do gestor sobre as causas de encerramento 

 

A abertura do Oeiras Parque foi a principal razão para o encerramento do centro 

comercial do Alto do Lagoal segundo o administrador entrevistado. A partir do momento em 

que este centro abriu, imensas pessoas deixaram de frequentar o centro e os lojistas 

começaram também a abandoná-lo.  

Por outro lado, este considera que o contexto socio-territorial em que o centro 

comercial se inseria deixou de lhe ser favorável. Primeiro, porque este pertencia a uma 

urbanização ainda em crescimento, onde vários projectos aprovados, inclusive pela 

cooperativa, não avançaram para construção, uma vez que nem as habitações existentes 

estavam a ser compradas, muito devido à crise económica. Isto colocou em causa a fixação de 

população nesta urbanização, simplesmente porque não havia procura. Desta forma, a 

urbanização do Alto do Lagoal, sendo uma nova urbanização da periferia, tem ainda um 

carácter relativamente recente não favorecendo a existência de uma massa crítica de 

consumidores que alimentassem o centro, que vivia apenas da clientela de proximidade. 

Conjungando o facto de esta urbanização ter o seu desenvolvimento suspenso com a saída de 

população mais jovem (outro factor apontado pelo entrevistado), geraram-se condições para 

que o centro não pudesse viver muito mais do que aquilo que lhe foi permitido.  

Por último, o membro da cooperativa construtora considera que os lojistas não tinham 

consciência do que a urbanização precisava, colocando lojas que era previsível que não 

tivessem sucesso. Para este eram necessárias mais lojas relacionadas com a venda de produtos 

alimentares e do sector da restauração do que de artigos pessoais tendo em conta que o 

centro se inseria numa área residencial onde são necessárias compras do quotidiano. “O mix 

de lojas não era adequado.” 

As práticas do gestor: uma ameaça ou uma potencialidade ao sucesso 

 

O centro comercial do Alto do Lagoal tratava-se de um centro que era gerido por uma 

cooperativa e essa era a sua construtora. Como construtora, a sua visão era de construir e 

obter retorno do investimento e lucros. Quando foi concebido este centro comercial, a visão 

era essa, e o próprio entrevistado o referiu. A forma como esta empresa encarou o seu centro 

comercial limitou desde logo a existência de uma gestão que pudesse cuidar das áreas 

importantes de intervenção. A cooperativa construtora era a responsável por administrar o 

centro e, como tal, não possuía qualquer tipo de know-how sobre centros comerciais. O 

principal objectivo sempre foi arrendar as lojas. Desta forma, o seu controlo sobre o mix foi 
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nulo. Tal como referido anteriormente, o único critério existente foi de que os membros da 

cooperativa tinham a prioridade de comercializar as lojas e escolher qual a sua localização. A 

entrada de lojistas ficaria para segunda prioridade. Quando os primeiros lojistas começaram a 

abandonar o centro, nenhuma medida foi tomada para inverter a situação.  

Em relação ao marketing, não existia um fundo e nunca existiram investimentos nesta 

área para promover o centro. Mais uma vez, quando foi entrevistado um dos membros da 

cooperativa, o seu discurso mostrou que este tipo de questões de intervenção nos centros 

comerciais não estava dentro daquilo que lhes competia. Era algo alheio à cooperativa.  

Em relação à renovação, o centro comercial do Alto do Lagoal não teve intervenções 

no centro no sentido de minimizar tendências de degradação ou de aposta na modernização. 

De facto, dentro destas quatro áreas de intervenção, apenas tinham um papel activo na 

manutenção do centro, uma vez que era a cooperativa que tratava dos serviços de limpeza e 

do sistema de ar condicionado dos espaços comuns.  

 

10.4. O Centro comercial Roma: da morte à ressurreição 

 

Breve descrição do centro comercial Roma 

 

O centro comercial Roma localiza-se no município de Lisboa, junto a um dos principais 

eixos estruturantes da cidade: a avenida de Roma. O seu tipo de localização insere-se portanto 

num eixo de expansão do centro. Este centro comercial abriu em 1988 e foi construído pela 

empresa VEIFER, sociedade imobiliária de construções, lda. Esta construtura trata-se de uma 

empresa familiar (família Veiga Ferro) que ao longo dos anos foi administrando o centro 

comercial Roma. Para além da construção desde centro, esta construtora construiu também o 

edifício em que este se insere (edifício residencial) bem como outros nesta avenida. Em 1992 a 

construtora arrenda o espaço do centro comercial Roma à empresa Armazéns Alcobia e fica 

esta encarregue do centro, ficando a pagar uma renda à VEIFER. Importa referir que embora 

este centro tenha sido arrendado a outra empresa, a construtora já tinha pensado nesta parte 

do edifício como centro comercial. Entretanto, esta empresa entrou em falência e o centro 

comercial Roma voltou para a posse da VEIFER em 2010. Para além da falência desta empresa, 

também o próprio centro se encontrava numa situação de declínio bastante acentuado. 

Segundo as informações apuradas, pode-se considerar que este centro foi um centro 

comercial morto na medida em que tinha apenas 7 lojas abertas, um estado avançado de 

degradação e um fraco tráfego de consumidores. Durante o período 2010-13, o centro 
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comercial Roma foi entregue a um dos proprietários (constituído por vários irmãos) da 

construtura VEIFER, que não conseguiu reunir esforços e criar condições para que o centro 

conseguisse ser revitalizado. Em 2014, o centro comercial Roma passa a ser gerido por um 

outro membro da família, irmão do anterior responsável no qual inicia um processo de 

revitalização do centro. 

O centro comercial Roma é um centro comercial de proximidade, correspondendo, por 

isso, à tipologia 3 e, como habitual desta tipologia, refere existir uma unidade de gestão e uma 

empresa de gestão (Observatório do Comércio, 2000). No entanto, verifica-se que embora este 

centro possa ter sido gerido como uma unidade, na medida em que foi estando um 

responsável a gerir, a verdade é que possui vários proprietários. Por outro lado, esses 

proprietários arrendam as lojas. Embora esta tenha sido e seja agora a realidade atual, o certo 

é que existe um responsável por parte da empresa VEIFER que toma conta do centro comercial 

Roma, tendo o poder de tomar as decisões necessárias.  

Este centro comercial tem uma ABL de 2800m2, é constituído por 3 pisos e não possui 

estacionamento. Em relação ao seu mix comercial, o centro comercial Roma tem 43 lojas, 

sendo que atualmente várias delas foram unidas no âmbito da revitalização que tem vindo a 

ser feita. Até este processo ter sido iniciado, o seu mix comercial não tinha qualquer tipo de 

planeamento. Em relação às lojas-âncora, este centro não possui estabelecimentos com esse 

cariz nem lojas em regime de franchising. Os lojistas caracterizam-se antes e atualmente por 

serem comerciantes com um poder de capital relativamente baixo, com um perfil semelhante 

aos comerciantes provenientes do comércio tradicional. No entanto, como poderemos ver 

mais adiante, apesar dos lojistas terem este perfil, estes sofrem alterações na sua forma de 

comercializar os produtos.  

O virar do ciclo de vida do centro comercial Roma 

 

Tal como referido anteriormente, o centro comercial Roma até há cerca de um ano 

(2013) poderia ser considerado um centro comercial morto. Porém, desde que um dos 

membros da família da empresa VEIFER assumiu a gestão deste centro, desde Agosto de 2013, 

iniciou-se um processo de revitalização do mesmo. Tendo em conta que este centro comercial 

esteve durante vários anos a ser explorado por outra empresa, não nos foi possível reconstituir 

o seu ciclo de vida desde a sua existência. Contudo, é possível identificar até quando existiu a 

fase de declínio e, com base nas informações que foram recolhidas com a entrevista, 

identificar em que fase se posiciona atualmente. Desta forma poderemos analisar se o centro 



138 
 

comercial Roma conseguiu sair da fase de declínio e caso se confirme, como foi feita a inversão 

do seu ciclo de vida.  

Importa em primeiro lugar expor qual foi a estratégia e as medidas de revitalização do 

centro comercial Roma, procurando entender quais foram as suas principais áreas de 

intervenção e a visão subjacente. Existem dois aspetos mencionados como muito importantes 

para se poder avançar com a revitalização do centro comercial Roma, segundo a proprietária 

da VEIFER que está neste momento a geri-lo. Em primeiro lugar, a sua localização, que é uma 

mais-valia na medida em que para além do centro estar localizado numa importante avenida 

na qual existem consumidores, é também dotada de boas acessibilidades e uma óptima rede 

de transportes públicos, pois possui uma das estações da rede do Metropolitano (Roma), e 

várias paragens de autocarros. Por outro lado, o facto de estar muito próximo da estação de 

metro e das paragens de autocarros e, conjugando isso ao facto de o centro ter duas aberturas 

que ligam duas vias, faz com que o mesmo seja muitas das vezes um local de passagem quase 

obrigatório para chegar a uma estação da rede de transportes públicos. Isso é considerado um 

ponto vantajoso para a visita ao centro comercial Roma. Para além deste factor relacionado 

com a localização geográfica, o entrevistado considera ainda que o facto do espaço do centro 

ter sido bem concebido logo desde a sua construção foi outra mais-valia. “Está muito bem 

infraestruturado e isso é desde logo uma vantagem.” Outro importante factor impulsionador 

foram os recursos financeiros. O entrevistado considera que, em primeiro lugar, é necessário e 

fundamental ter disponibilidade financeira para poder revitalizar um centro comercial.  

 O centro comercial Roma encontrava-se num estado evidente e avançado de 

degradação física do seu espaço. Desta forma, foi necessário fazer a manutenção do espaço, 

voltando a garantir que este ficava com os seus problemas de deteorização resolvidos. Para o 

entrevistado, este era um ponto fulcral que teria inevitavelmente de ter medidas, pois um 

centro comercial com uma imagem pouco cuidada dificilmente poderia atrair consumidores. 

Juntamente com essas medidas de restauração física, foi necessária a modernização. Existe a 

consciência de que o centro comercial Roma abriu para um contexto diferente e que tanto o 

consumidor como os espaços comerciais se desenvolveram e mudaram. Era necessário, 

portanto, adequar a oferta à tendêncial atual, pois a forma como este centro comercial se 

apresentava encontrava-se desatualizada, segundo o entrevistado. Sendo a responsável 

arquiteta, este foi um ponto a favor para o centro comercial Roma. Criou-se um logotipo e 

tanto este como as cores que o constituíam acompanham todo o interior do centro, criando 

uma ligação e uma harmonia. Os espaços comuns foram mais organizados para espaços de 

lazer, através da utilização de mobiliário de modo a tornar a visita do consumidor mais 

confortável. A luminosidade foi também tida em atenção e por isso criaram-se pontos de luz, 
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que na perspetiva do responsável, davam outro ambiente ao centro comercial. Estes arranjos 

de modernização não se fizeram apenas ao nível dos espaços comuns e, por isso, o próprio 

layout exterior de cada loja foi remodelado, possuindo agora acabamentos mais modernos e 

numa linha de cores que as unem às áreas comuns do centro bem como ao seu logotipo. Existe 

desta forma a necessidade de criar uma imagem para o centro comercial, algo que o 

identifique e faça parte da sua identidade.  

 Resolvendo a parte da imagem física do centro, é necessário passar para uma 

estratégia de re-comercialização do mesmo. Apenas existiam 7 lojas no centro comercial Roma 

sendo por isso necessário atrair novos lojistas. A primeira medida tomada foi a redução das 

rendas. Há a consciência de que um centro comercial que se encontra em declínio não pode 

ter a mesma renda do que quando estava numa boa fase de vitalidade. Desta forma, a redução 

das rendas foi uma medida fundamental, segundo o entrevistado, para conseguir trazer de 

volta lojistas ao centro comercial. Contudo, essa opção não foi suficiente para aparecerem 

pelo próprio “pé” lojistas. O entrevistado conta que no início deste processo, foi necessário ir 

em busca de lojistas e tentar convencê-los a ir para o centro comercial. Tarefa referida como 

não sendo fácil tendo em conta que ninguém queria ir para um centro que estava em declínio. 

Para tal acontecer, várias contrapartidas foram oferecidas. Para além da redução das rendas, 

que já seria uma mais-valia para atrair lojistas, o próprio centro investiu em obras de 

remodelação do interior das lojas. Isto tornar-se-ia não só uma oferta apelativa para o 

comerciante como também era fundamental para o centro pois desde logo se tomou 

consciência de que as lojas não poderiam ter o mesmo interior que quando estavam noutros 

lugares. Deste modo, houve este trabalho entre comerciante e gestor. “Não faz sentido 

modernizarmos o centro comercial Roma se o interior das lojas não tiver nada a ver com o que 

está no exterior.” Este processo foi-se fazendo também com os lojistas que existiam no centro 

e que pretendiam continuar, com lojistas que já estiveram no centro e aceitaram voltar (era 

mais fácil chamá-los porque já lá tinham estado e criaram ligação com o centro) e com os 

restantes que se procuraram. São lojistas com um perfil de comerciante tradicional mas que a 

gestão os adaptou não só ao próprio centro como os atualizou para aquilo que é a tendência 

atual. Contudo, não se quis perder o toque tradicional e por isso existe uma mistura entre o 

comércio tradicional com um toque modernizado. “As pessoas hoje procuram tudo. Acham 

engraçado o tradicional, a busca pelo antigamente… mas ao mesmo tempo este precisa de ter 

um toque moderno.” É precisamente nisto que tem assentado o conceito do centro comercial 

Roma. “Não é possível trazer lojas de marcas conhecidas, por isso vamos fazer algo diferente e 

que marque essa diferença.” Enquanto o centro não conseguia ainda obter os seus espaços 

preenchidos, várias iniciativas se desenvolveram para ocupar temporariamente esses mesmos. 
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Organizaram-se feiras de artesanato, exposição de obras de artistas que fizeram paredes com 

as obras e lixos das remodelações do centro. O responsável salienta que esta foi uma 

importante estratégia até preencher todas as lojas vazias, pois a sua presença causa 

desconforto no consumidor. Ainda sobre o mix comercial, importa referir que foram várias 

fracções de lojas unidas, no conjunto de remodelações que se fizeram. Houve a consciência de 

que para trazer alguns tipos de lojas, era necessário que os comerciantes tivessem mais 

espaço, sobretudo por causa da questão do armazenamento.  

 Relativamente à manutenção do centro foi contratada uma nova empresa de 

segurança (Grupo 8), uma empresa de limpeza, instalou-se um sistema de videovigilância, um 

plano de incêndios e emergência. Tudo isto com o objetivo de promover o conforto e a 

segurança do consumidor. Medidas que vão para além daquilo que é obrigatório nos 

regulamentos, segundo o entrevistado.  

 Depois de todo este processo para erguer de novo o centro comercial Roma, apenas só 

existe, atualmente, uma loja por preencher. Segundo o entrevistado só há bem pouco tempo é 

que começam a ter condições para se virarem para a aposta no marketing. O centro comercial 

Roma possui assim uma página numa das redes sociais, o Facebook, no qual tem tido uma 

forte adesão. Para além disso, o feeback das pessoas é muito positivo, pois fazem vários 

comentários de que querem voltar ao seu antigo centro e que tinham saudades (ver Anexo 

VII). Foram também criados panfletos, fizeram-se canetas, comemoram-se datas celebrativas, 

as várias lojas aderem a campanhas em conjunto promovidas pelo centro como o Black Friday 

(ver Anexo VII), fazem-se concursos, promovem-se lançamentos de livros e já saem em 

algumas revistas de visibilidade como a Time-Out. 

 Para além deste investimento na área do marketing, o centro comercial Roma 

pretende dedicar-se agora à parte da restauração, tendo consciência que é algo importante 

que deve existir no centro, uma vez que há bastante população que trabalha na área onde este 

se insere. Desta forma, tem-se estado a preparar a inauguração de um restaurante (Anexo VII) 

e prevê-se a entrada de outro. Mais uma vez, o responsável diz optar pela diferença, não 

colocando um restaurante comum. Importa referir que nesta altura, a necessidade de se 

procurar lojistas acabou, pois imensos têm vindo procurar o centro e os existentes estão 

sempre muito atentos se o seu contrato de arrendamento é renovado ou não. Já existiram 

lojas que por não cumprirem alguns dos requisitos de como deve estar o layout de uma loja e 

por não cumprir os horários e não estar a atrair muitos consumidores, o contrato não foi 

renovado. A entrada de lojistas no centro é cuidadosamente ponderada. A loja tem de se 

adaptar obrigatoriamente ao centro e ao seu estilo, havendo na mesma o trabalho entre o 

comerciante e o gestor de modernizar o interior da loja. Existe portanto um controlo total 



141 
 

sobre a imagem. Para além disso, tem-se em atenção os tipos de loja, pois pretende-se que a 

oferta seja diferenciada.  

 Por último, o centro comercial Roma, aposta sobretudo numa gestão de proximidade 

na medida em que está sempre atenta às necessidades do centro. Inlcusive, pôde-se verificar a 

proximidade entre gestor e trabalhadores e lojistas na visita a este centro. Como visão 

subjacente a esta revitalização, podemos observar que existem três elementos e conceitos 

chave presentes e que foram mencionados pelo entrevistado: tradicional, moderno, e 

conforto.  

 Em relação ao ciclo de vida do centro comercial Roma (Figura 31), não nos é possível 

reconstitui-lo desde o início, dado que quem esteve a explorar este centro foi outra empresa. 

Contudo, existe o conhecimento de que este se encontrava numa situação de declínio 

acentuado. Ainda assim, não é possível precisar durante quanto tempo este centro comercial 

viveu em declínio. Posto isto, em relação à fase de declínio do centro comercial Roma, ficamos 

com a certeza de que pelo menos em 2010 já se encontrava nesta fase. Porém, acredita-se que 

o seu mal-estar tenha perdurado por mais anos.  

Ao contrário dos outros estudos de caso aqui apresentados, o centro comercial Roma 

ultrapassou a fase de declínio, revertendo o seu ciclo de vida. Através do conjunto de medidas 

apresentadas anteriormente, verificamos que houve um processo de restructuring, 

repositioning e ainda extension (do ponto de vista da união das lojas). O centro comercial 

Roma “renasce” novamente inserido num novo conceito. Consideramos que de 2013 até 

Agosto de 2014 esteve na fase de Inovação dado que nos indicaram que durante 1 ano 

fizeram-se as remodelações, renovações e o centro estava em processo de re-ocupação por 

lojistas. Acredita-se que neste momento, estando o centro com quase a totalidade das lojas 

ocupadas e começando a apostar fortemente nas campanhas de marketing, a aumentar o 

número de consumidores, se esteja a entrar na fase de desenvolvimento acelerado. Isto 

porque neste momento, encontra-se em crescimento tudo aquilo que se tem vindo a plantar. 

Só neste momento é que começa a surgir algum retorno de tudo o que foi investido.  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 31 – Ciclo de vida do centro comercial Roma. 
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10.5. Discussão dos resultados  

 

 Como foi referido na metodologia, a análise dos estudos de caso pretende descrever  

as práticas dos gestores bem como a sua perceção sobre o insucesso dos empreendimentos. 

Tendo em conta que esta fase da investigação se baseia nas teorias que foram assumidas 

como tendo um caracter mais intensivo, elaborou-se a Figura 32 à luz da teoria do ciclo de vida 

onde pudemos classificar as práticas de gestão nas suas diferentes fases. Uma das informações 

principais que se pode retirar através da análise desta é clara ausência de estratégias que 

contribuíssem para a vitalidade destes centros comerciais, destacando-se a área da 

recomercialização e da renovação, fundamentais para a promoção da vitalidade. Estas duas 

áreas caracterizam-se por ter uma intensidade maior nas duas últimas fases do ciclo de vida, 

pois é necessário, mais do que nunca, a modernizarção. Para além disso, deve haver uma 

noção clara de que lojas devem existir e como as atrair, sobretudo, quando o centro começa a 

perder consumidores. Deste modo, estas duas áreas promovem a readaptação e o 

acompanhamento das tendências do mercado. Deste modo, um centro comercial que pára no 

tempo e não tem em atenção o que é necessário sujeita-se a tornar-se morto.  

A presença da manutenção e do marketing é mais relevante nas últimas fases para que 

o centro consiga recuperar a sua vitalidade. Esta é uma das utilidades da teoria do ciclo de 

vida, pois podemos verificar que a fase de maturidade e sobretudo a fase de declínio são as 

fases onde mais se deve apostar no marketing. Porém, nestes estudos de caso, aconteceu 

precisamente o contrário. De referir que o centro comercial do Alto do Lagoal também teve, 

ao nível do marketing, uma intervenção nula. A mesma situação observa-se para o caso da 

manutenção.  

 Em relação à perceção dos gestores sobre a concorrência e o consumidor (Figura 33) 

podemos observar que no caso do VilaFranca Centro e do centro comercial do Alto do Lagoal 

existe uma consciência de que o aparecimento de novos centros comerciais foi uma ameaça e 

consideram que o consumidor passou, por isso, a ter outro tipo de preferências. No entanto, 

se repensarmos na teoria do conflito, verificamos que estes não passaram da fase do 

reconhecimento, pois muito pouco se fez para que o centro se ajustasse. Por outro lado, 

mesmo tendo sida reconhecida a situação não se adotaram estratégias e medidas que 

pudessem tentar reverter o declínio destes dois centros comerciais. Em relação ao centro 

comercial Okay, o entrevistado considera que não existiram alterações significativas no 

consumidor e apenas aponta o centro comercial Babilónia como sendo o principal causador do 

declínio do centro. Tendo em conta que este centro encerrou em 2012 e o número de centros 
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de influência regional que abriram desde o final da década de 90, dificilmente o centro 

comercial Babilónia pode ser considerado como o único responsável pelo declínio deste centro 

comercial. Além disso, o Babilónia é atualmente um centro que serve maioritariamente a 

população africana e fá-lo mais ao nível dos serviços e restauração do que ao nível do 

comércio. Contudo, não queremos desvalorizar a importância que o Babilónia tem para o 

declínio do Okay, pois certamente contribuiu bastante e retirou não só consumidores como 

também lojistas. Deste modo, o centro comercial Okay ressente-se com o choque do 

aparecimento de outras inovações mas não avança para a fase do reconhecimento total. 

Talvez apenas parcial. É importante referir que quando se fala em concorrência a estes 

entrevistados, são sempre na maioria dos casos apontados centros comerciais integrados, 

mais concretamente os regionais.  

 Através dos resultados apresentados sobre as práticas dos gestores e as suas 

perceções, consideramos que a hipótese 2 se confirma e as Figuras 32 e 33 resumem isso. Os 

centros comerciais mortos, para além de corresponderem a um produto em declínio cujas 

características não se adequam mais ao mercado, são também fruto de uma gestão que ao 

longo do seu ciclo de vida foi ineficaz. Esse modo de gestão, por sua vez, é o resultado da 

forma como foi concebido o empreendimento e que o fez ser inadequado para o mercado. 

 No caso do VilaFranca Centro, a sua construtora vendeu o centro em várias frações a 

diferentes indivíduos, o que fez com que este operasse em modo de condomínio. A existência 

de vários proprietários causa transtornos no modo em que é gerido um empreendimento. Em 

primeiro lugar, embora existam regulamentos internos, estes acabam sempre por mais tarde 

ou mais cedo deixarem de ser seguidos e isso verificou-se nos estudos de caso. Deste modo, 

deparamo-nos com um centro onde cada um age por si, sendo que o único aspeto que têm em 

comum é partilharem o mesmo espaço. Não existe qualquer tipo de poder para se atuar 

nalguma das áreas apresentadas pelas práticas de gestão, a não ser a manutenção, porque se 

cada lojista tem poder total sobre a sua loja, é impossível o mix do centro ser controlado e 

gerido. Por outro lado, a dificuldade de consenso é acrescida, e essa realidade é muito notória 

no VilaFranca Centro e no centro comercial Okay, onde surgem vários desacordos que fazem 

com que nunca se cheguem a tomar decisões. Esta situação condiciona o mix comercial mas 

também a renovação. Para além disso, como este não recebe rendas, pois o VFC foi vendido 

em fracções, não existe orçamento para tal. Desta forma, o que resta é aproveitado para fazer 

a típica publicidade que todos, bem ou mal, têm capacidade para a fazer. No caso do centro 

comercial Okay, o próprio entrevistado admite que os problemas surgiram a partir do 

momento em que deixou de existir apenas um proprietário. Novamente entra-se numa lógica 

de condomínio, ainda que com menos proprietários que o VFC, mas que condiciona a tomada 
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de decisões, o poder sobre o centro e sobretudo a falta de unidade. Como vemos, nestes dois 

estudos de caso, o facto de um centro não possuir unidade de gestão é fatal para o seu bom 

funcionamento. Desta forma, são centros que a partir do momento que adotam esta forma de 

gestão, assinam a sua sentença de morte. Por último, o caso do centro comercial do Alto do 

Lagoal é ainda o mais problemático, uma vez que sempre esteve na posse da construtora que 

apenas visou o retorno do capital investido e o lucro financeiro. Para além de funcionarem 

como cooperativa, uma suposta unidade disfarçada na medida em que a tomada de decisões é 

feita em grupo, não existe know-how suficiente sobre como gerir um centro comercial, pois 

trata-se de uma empresa sem competências no ramo. Esta ausência de formação é de tal 

forma acentuada que o próprio entrevistado considera que tornar um mix comercial melhor só 

dependia dos lojistas e do tipo de lojas que traziam consigo. 

 Através dos estudos de caso pode-se concluir que as práticas de gestão e o tipo de 

gestão, são condicionadas pela concepção dos centros comerciais, tornando-se um ingrediente 

do insucesso. O facto de estes centros terem alegado possuir unidade de gestão, é sem dúvida 

um modo de interpretação diferente do que se procurava. Podemos considerar que existe uma 

unidade de gestão mas que esta é, a nosso ver, camuflada.. Na realidade, nenhum 

empreendimento dos casos de estudo teve de facto uma verdadeira unidade de gestão, pelo 

menos na verdadeira acepção da palavra, tais são as contradições que se observam nas 

declarações prestadas pelos entrevistados.. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 32 – Práticas de gestão pelos administradores dos centros comerciais selecionados. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 
Figura 33 – Relação entre práticas de gestão e perceções sobre a concorrência e o consumidor. 
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11. Conclusão 
 

A presente investigação teve como propósito identificar as razões que levam ao 

aparecimento dos centros comerciais mortos, fenómeno ainda pouco conhecido na realidade 

portuguesa mas que se tem vindo a intensificar. Para cumprimento deste objetivo foram 

retidas, através de um conjunto de teorias que dão conta das mudanças no comércio 

retalhista, as principais linhas teóricas que explicam como os centros comerciais chegam à fase 

de declínio. Referimo-nos às teorias cíclicas, às teorias ambientais e às teorias dos conflitos. 

Através deste quadro teórico foi possível combinar os vários princípios das diferentes teorias, 

chegando a um modelo explicativo para o aparecimento dos centros comerciais mortos.  

Atualmente, o panorama dos centros comerciais da AML é caracterizado pela 

estagnação do crescimento destes empreendimentos, pela saturação do mercado e ainda por 

uma conjuntura de crise económica e financeira que vem intensificar a situação, tendo 

repercussões sobre o poder de compra do consumidor. Assistimos a um contexto que dificulta 

o crescimento do número de centros comerciais.  

Ao analisarmos o comportamento dos centros comerciais de acordo com a sua 

tipologia, pormenorizando a análise, verificamos que este é também um momento de declínio 

para alguns dos formatos. Existem três tipologias de centros comerciais que, à luz dos 

princípios da teoria do ciclo de vida do produto, chegaram à fase de declínio. Tratam-se dos 

condomínios comerciais de bairro (tipologia 1), das pequenas galerias e condomínios 

comerciais (tipologia 2) e ainda dos centros comerciais de proximidade (tipologia 3). Os 

primeiros dois fazem parte do grupo dos condomínios comerciais e o terceiro formato faz 

parte dos centros comerciais integrados. Em simultâneo, na década em que estes formatos 

deixam de ser promovidos, os centros comerciais regionais encontram-se em crescimento. 

Deste modo, estamos perante uma situação em que a evolução dos centros comerciais na AML 

é marcada não só por produtos que entram em declínio, mas também por outros que estão 

em crescimento.  

Esta mudança no ciclo dos produtos traz consigo uma transição do conceito de centro 

comercial que vem revolucionar estes estabelecimentos. A variável que melhor mostra o 

quanto diferem as tipologias em declínio das que estão em crescimento é, sem dúvida, o 

planeamento, desde do design do formato e do mix de lojas até a uma gestão especializada e 

unificada que dá conta de todas as áreas necessárias de atuação. No centro comercial 

planeado, tudo é pensado e nada existe por mero acaso.  
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Verificámos que os centros comerciais mortos correspondem às tipologias em estado 

de declínio e, por isso, possuem características típicas do conceito ultrapassado. Caracterizam-

se maioritariamente por serem centros comerciais de proximidade, sem um mix comercial 

planeado, e que, por possuírem uma reduzida dimensão, também possuem poucas lojas. Em 

termos visuais, pouco têm de apelativo ao consumidor atual. Tratam-se de uma mera 

transposição do comércio de rua, situando-se, dentro de um edifício, um aglomerado de lojas. 

Desta forma, deparamo-nos desde já com duas explicações para o aparecimento dos centros 

comerciais mortos. Por um lado, correspondem às tipologias que se encontram na fase de 

declínio. Por outro, são empreendimentos que não souberam adaptar-se tanto à difusão de 

novos formatos comerciais como às necessidades do consumidor.  

A existência de centros comerciais mortos vem-nos mostrar que as tipologias em 

declínio não se encontram apenas nesta fase pelo facto de terem parado as aberturas. Devem-

se também ao facto de muitos destes estarem a encerrar. Com a introdução dos centros 

comerciais moribundos neste estudo, consolidámos esta ideia. Para além de já se ter mostrado 

que a maioria dos centros mortos pertence a tipologias em declínio, verifica-se que aqueles 

que estão num estágio anterior também correspondem às mesmas tipologias. Deste modo, o 

que se constata é que é clara a existência de uma tendência, ou seja, os próximos centros 

comerciais mortos tenderão também a corresponder aos formatos em declínio. Isto vem 

reforçar a ideia que os centros comerciais cujas características não foram adaptadas ao novo 

conceito de centro comercial, enquanto espaço que mistura consumo e lazer, não são capazes 

de sobreviver no mercado em que estão inseridos. Os centros comerciais mortos e os centros 

comerciais moribundos são portanto empreendimentos comerciais que não estão a ser 

capazes de responderem aos novos desafios do mercado e do consumidor. Não se ajustando 

às tendências atuais, estes empreendimentos, tal como outros que pertencem aos formatos 

em declínio, terão uma maior dificuldade em se adaptar aos novos desenvolvimentos do 

mercado onde existem amenidades que os consumidores privilegiam. 

Em termos territoriais, verifica-se uma expansão desta situação do centro para as 

áreas suburbanas. Estando a maioria dos centros comerciais mortos localizados no município 

de Lisboa, os centros comerciais moribundos já se localizam maioritariamente em municípios 

suburbanos. Contudo, chama-se a atenção para o facto de que, em ambos os casos, a sua 

localização principal é no centro das cidades e, numa segunda posição, em eixos de expansão 

do centro. Deste modo, verifica-se que este tipo de empreendimentos fica mais vulnerável nos 

centros das cidades que, de um modo global, enfrentam desafios de vitalidade urbana e 

viabilidade económica.    
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Até agora, concluímos que o aparecimento de centros comerciais mortos e centros 

comerciais moribundos é impulsionado pelo declínio de um formato de centros comerciais que 

tem características ultrapassadas e deixou de ser promovido. Através dos resultados 

intensivos, identificámos uma série de variáveis que contribuíram para o declínio dos centros 

comerciais selecionados como estudos de caso: a conceção do centro; o know-how dos 

gestores; e a estrutura da gestão. Por sua vez, estes fatores tiveram um efeito sobre as 

estratégias do centro a nível da (re)comercialização e renovação, marketing e manutenção.  

Com os estudos de caso verificamos que o intuito da construção destes centros 

comerciais foi a de retirar retorno e lucro financeiro através da sua venda. Isso pôde-se 

verificar em duas formas. Por um lado, construiu-se exclusivamente com o objetivo de vender, 

como foi o caso do VilaFranca Centro e do centro comercial Okay. Por outro lado, no caso do 

centro comercial do Alto do Lagoal, apesar de a entidade construtora não ter vendido, teve 

também a visão de fonte de rendimento, pois o principal objetivo era arrendar lojas, não 

existindo quaisquer critérios a nível do mix de lojistas. Como vemos, nos três estudos de caso o 

que se verifica é que estes centros comerciais mortos são fruto de iniciativas imobiliárias onde 

o objetivo é apenas a rentabilização financeira do negócio imobiliário. Em termos de conceção, 

verifica-se que em todos os estudos de caso não existiu uma preocupação com a parte 

comercial, apenas se teve em conta o projeto imobiliário.  

Por outro lado, o facto destes centros comerciais mortos terem sido, no seu início, 

vendidos pelas construtoras a indivíduos sem qualquer tipo de experiência na área, e o facto 

de estes o gerirem de forma desagregada, a existência de vários proprietários, prejudicou as 

práticas de gestão, algo fundamental para o sucesso destes empreendimentos. Apesar de não 

ter acontecido o mesmo com o centro comercial do Alto do Lagoal, a situação não foi mais 

vantajosa. Pelo contrário, este centro comercial nunca passou da própria construtora que, tal 

como as outras, olharam para os centros como meros produtos imobiliários. Isto fez com que o 

modo como foi gerido fosse também pouco eficaz, uma vez que também neste caso o know-

how sobre centros comerciais era inexistente.  

Sendo a gestão destes três estudos de caso caracterizada por ser desagregada, várias 

limitações surgiram quando analisadas as práticas de gestão. Em primeiro lugar, a ausência de 

controlo total sobre o centro é algo que não existe pois cada proprietário toma as decisões que 

entende e, no caso da construtora cooperativa, cada membro age como se uma parte do 

centro lhe pertencesse. Esta forma de funcionamento trouxe várias repercussões para as áreas 

em que uma gestão deve atuar.  

Em termos de resultados, verificamos que as mais problemáticas e, ao mesmo tempo, 

sendo das mais importantes, são as áreas da (re)comercialização e da renovação. Em nenhum 
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dos centros comerciais mortos dos estudos de caso houve qualquer tipo de intervenção nestas 

duas áreas. A justificação para tal é simples, pois é impossível controlar um mix comercial e 

poder ajustá-lo sempre que necessário às novas tendências se existem vários proprietários a 

deterem poder sobre diferentes lojas, o que faz com que as decisões dificilmente sejam 

tomadas em função do centro mas sim em benefício de cada um. Esta situação foi bastante 

visível no VilaFranca Centro, pois é aquele com maior número de proprietários. Em relação à 

renovação, muitas características da gestão limitaram a intervenção nesta área na medida em 

que não existia orçamento suficiente, dado que as lojas estavam vendidas, e surgiram 

situações de incumprimento com as taxas. No caso do centro comercial do Alto do Lagoal, o 

dinheiro retido nem sequer era pensado para isso pois tratava-se de uma construtora cujo 

objetivo era o rendimento. Por outro lado, os desacordos entre os vários administradores que 

faziam parte de cada centro eram também um entrave à gestão centralizada.  

O marketing tratou-se de uma área onde mais facilmente se investiu nestes centros 

comerciais, e que geralmente é bem acordada pelos proprietários e administradores, à 

exceção do Alto do Lagoal onde não existiu. No entanto, verifica-se que teve uma intensidade 

desajustada às necessidades de cada fase do ciclo de vida destes empreendimentos, o que 

comprometeu a sua real utilidade.  

Por último, em relação à manutenção, sobretudo relacionado com questões de 

limpeza e por ser necessário manter um determinado nível de qualidade, foi a única área em 

que foi possível que os administradores atuassem em unidade. No entanto, como indicam as 

teorias cíclicas, quando os centros comerciais começam a entrar na fase de declínio, esta é 

uma área que começa a ser descurada não só pela falta de orçamento mas também pelo 

desânimo vivido. Isto acabou por acontecer em todos os estudos de caso e foi algo que se 

tornou decisivo para a diminuição do tráfego de consumidores, pois para além das outras 

limitações, o centro também deixou de estar limpo, com bom aspeto, e relativamente 

confortável.  

Em relação às perceções dos gestores perante o mercado e o consumidor, estas 

refletem o que acima foi exposto. Apesar de estes reconhecerem que há uma mudança de 

conceito de centro comercial e que os consumidores preferem consumir nestes novos 

empreendimentos, não existe a capacidade para se adaptarem simplesmente porque 

desconhecem como o fazer. Para além disso, como já vimos, o seu tipo de gestão condiciona o 

desenvolvimento e o progresso. Como vemos, a produção de um tipo de gestão desagregada 

ou que é totalmente alheia às melhores práticas do setor da venda a  retalho, leva a que as 

suas práticas sejam inexistentes ou desadequadas. Em suma, podemos verificar que, apesar de 

reconhecerem as mudanças ambientais, estão incapazes de poderem fazer algo para se 

ajustarem. 
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O que podemos concluir da presente investigação é que de facto o aparecimento dos 

centros comerciais mortos advêm de tipologias posicionadas na fase de declínio, uma vez que 

deixaram de ser construídas desde o final do século passado e que fazem parte de um conceito 

de centro comercial que foi ultrapassado com o aparecimento de novos formatos. Por sua vez, 

pelo verificado nos estudos de caso, a conceção destas tipologias mostra uma conceção que 

apenas vê o lado imobiliário, descurando em grande medida a parte comercial. Essa visão 

produz um tipo de gestão desagregada e onde o centro não é gerido como uma unidade. Dado 

o perfil destes stakeholders se caracterizar por serem pouco especializados na área da venda a 

retalho e, por isso, terem pouco know-how sobre como gerir um centro, as práticas de gestão 

acabam por ser inexistentes, ou desadequadas quando aplicadas, dado que não tiveram a 

intensidade suficiente que cada fase do ciclo de vida exige.  

Acreditamos que com este estudo conseguimos cumprir uma das principais missões a 

que nos propusemos. Como foi dito na introdução, era necessário gerar conhecimento 

científico sobre os centros comerciais mortos em Portugal. Com a presente investigação, não 

só demos a conhecer o perfil dos centros comerciais mortos, como identificámos quais os 

principais fatores que levaram ao seu aparecimento. Para além disso, em termos conceptuais, 

obteve-se uma maior consolidação dos conceitos chave que até então tinham sido pouco 

explorados. Acreditamos que esta investigação possibilitará uma melhor compreensão sobre o 

declínio dos centros comerciais e, para além disso, uma atualização da situação atual. Em 

acréscimo, sendo os centros comerciais uma parte fulcral do sistema comercial das cidades, os 

resultados desta tese contribuem para o aumento do conhecimento sobre as dinâmicas 

contemporâneas de mudança neste campo. Queremos ainda chamar a atenção de que, apesar 

do declínio do comércio de proximidade ser bastante debatido, reconhecido na literatura, e 

existirem várias estratégias de revitalização e regeneração, o facto é que este não é apenas a 

única variante do setor da venda a retalho que está em declínio. Os centros comerciais 

atravessam igualmente uma situação de profundo mal-estar e é necessário agirmos também 

sobre estes. 

Conhecendo agora as causas, é possível passar para as soluções. Pensar na 

revitalização dos centros comerciais mortos torna-se cada vez mais importante visto que tudo 

indica, através dos centros comerciais moribundos, que o fenómeno se vá intensificar. São 

necessárias estratégias de revitalização para trazer estes empreendimentos ao sucesso. O 

estudo de caso do centro comercial Roma teve precisamente essa finalidade, ou seja, deixar 

lançadas algumas das ferramentas necessárias para a recuperação de um centro comercial 

morto que, como vemos, é algo que não é impossível. Este será, no nosso entendimento, o 

próximo caminho a percorrer, refletindo assim sobre a seguinte questão: o que fazer aos 

centros comerciais mortos ou em estado avançado de morbidez? 
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Anexo I 
Guião da entrevista aos administradores:  

- VilaFranca Centro; 

- Centro Comercial Okay;  

- Centro Comercial Alto do Lagoal. 
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Informações sobre o entrevistado 

Data:   

Centro comercial:   

Nome entrevistado:   

Cargo:   

Funções:   

 

Questões introdutórias 

-Antes de mais, gostaria de saber como surgiu este centro comercial. Pode falar-me um 

pouco sobre isso? 

 (quem o construiu; perfil do construtor; porque é que se decidiu construir aqui; como 

veio aqui parar? Fez-se algum tipo de estudo prévio?) 

 

- Descreva-nos como era este centro quando abriu. Que memórias tem sobre ele?  

 

1. Perguntas de apoio à identificação das fases do ciclo de vida  

1.1 Qual foi o período em que o centro teve mais consumidores? (Desenvolvimento 

acelerado) 

1.2 As lojas chegaram a ficar todas ocupadas? Se sim, em que altura? 

(Desenvolvimento acelerado) 

1.3 Qual foi o período em que o volume de vendas do centro cresceu mais 

rapidamente? (Desenvolvimento acelerado) 

1.4 Quando é que acha que o VFC atingiu o seu pico de sucesso? (final da fase 

Desenvolvimento acelerado/ início Maturidade) 

1.5 A partir de quando é que sentiu que o centro comercial estava a começar a ser 

“ameaçado” por outros centros comerciais? Qual foi o período mais forte? 

(Maturidade) 

1.6 Quando é que passou a haver um aumento do número de lojas vazias? (Declínio) 

1.7 Quando é que começou a sentir que o centro estava a perder clientes? (Declínio) 

1.8 Até que altura considera que o centro teve sucesso? (Declínio) 

1.9 A partir de quando é que acha que o centro começou a entrar em declínio? 

Porquê? 

 

2. Perguntas relacionadas com o Marketing  

2.1 Lembra-se se foram feitos eventos e publicidade? Se sim, em que alturas? 

2.1.1 Se não, porquê? 

2.2 Dentro desses eventos e publicidades, qual foi o período de maior e menor 

intensidade?  

Guião entrevista 
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2.3 Existe algum fundo de promoção ou fundo de marketing em que todos os lojistas 

contribuam? 

 

3. Perguntas relacionadas com o Mix comercial  

3.1 Existiu um planeamento das lojas que vinham para o centro? (a sua localização, o 

tipo de loja). Se sim, quais foram os critérios? 

3.2 Quando alguns lojistas começaram a abandonar o centro, a gestão tentou arranjar 

formas de atrair novos lojistas ou evitar que esses fossem embora? Se sim, como e 

quando? 

3.3 A gestão preocupou-se com o tipo de população que se direcionava o centro? Por 

exemplo, se foram feitos estudos de mercado e estudos sobre as necessidades dos 

consumidores. 

3.4 A composição da oferta foi sempre a mesma ao longo do tempo em que o centro 

esteve aberto ou houve alterações? 

3.5 Que tipo de lojistas existiam neste centro? 

 

 

4. Perguntas relacionadas com a Manutenção  

4.1 Nos últimos anos tem sido feita manutenção periódica dos equipamentos, tais 

como escadas rolantes, elevadores, ar condicionado, luminosidade, infiltrações? E 

limpeza diária do centro? 

4.1.1 Se a resposta for não, a partir de quando se deixou de fazer essas 

manutenções? 

 

5. Perguntas relacionadas com a Renovação  

5.1 Alguma vez se renovou/modernizou o interior do centro? Se sim, o quê e quando? 

 

6. Para além do que já foi falado, existe alguma outra medida que o centro tenha 

tomado para reverter a situação actual? Se sim, quais e quando? 

 

7. Perguntas relacionadas com a gestão  

7.1 Como é constituída a gestão do centro? 

7.2 Sempre foi constituída dessa forma? 

7.3 Existem lojistas que são proprietários das suas lojas? Como funciona o regime de 

exploração? 

7.4 Existe algum regulamento interno? Como por exemplo o cumprimento dos 

mesmos horários  

7.5 Os lojistas pagam taxas pelas áreas comuns? 

7.6 Existem lojas sob o regime de franchising? 

7.7 A gestão do centro tem formação em alguma área do retalho ou que seja 

pertinente para esta? 
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8. A opinião dos gestores sobre as causas que levaram o centro em questão a 

tornar-se num centro comercial morto 

8.1 Na sua opinião, que factores é que causaram a morte do centro?  

8.2 Considera que a gestão poderia ter feito algo mais para evitar a situação a que o 

centro chegou? 

8.3 Como avalia o facto de não existir uma unidade de gestão? 

 

9. A visão sobre a concorrência e os consumidores 

9.1 Estando conscientes de que existiu ao longo dos anos uma mudança do tipo de 

centros que se foram construindo, qual foi a reacção do centro perante essa 

situação?  

9.2 Acha que a abertura de novos centros comerciais prejudicou o desempenho 

deste?  

9.3 Porque é que acha os consumidores deixaram de vir ao centro? Sentiu que algo 

mudou neles?   

9.4 Esteve atendo se houve alguma alteração populacional que tivesse mudado o 

perfil do consumidor?  
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Anexo II 
Guião da entrevista aos administradores: 

- Centro Comercial Roma 
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Informações sobre o entrevistado 
Data:   

Centro comercial:   

Nome entrevistado:   

Cargo:   

Funções:   

 

1. Antes de mais, gostaríamos que nos contasse um pouco da história do centro 

comercial até chegar ao declínio. Quando e como surgiu, como era gerido, como era o 

mix comercial, que tipo de lojistas tinha, entre outros. Uma caracterização do centro e 

depois como chegou ao declínio, na vossa opinião.  

 

2. Passando agora para o ponto principal desta entrevista, que medidas foram adotadas 

para revitalizar o centro comercial? 

 Ter em conta os seguintes pontos: 

 - Mix comercial 

 - Renovações e modernizações 

 - Manutenção 

 - Marketing 

 - Outras intervenções 

 

3. Existe uma visão por de trás destas medidas? Que conceito era pretendido introduzir 

no centro? 

 

4. Considera que o centro tem pontos fortes que facilitaram a revitalização deste? E 

quais foram os pontos fracos? 

 

5. Os resultados estão a ir ao encontro do esperado? Quais são as vossas espectativas?  

 

6. Quais são os próximos passos? 

 

 

 

Guião entrevista 
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Anexo III 
Lista de centros comerciais mortos e centros 

comerciais moribundos na AML 
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Tabela 1 - Centros comerciais mortos 

Nome Abertura Encerramento Município 

Galerias Alexandre Herculano 1986 2007 LISBOA 

Centro Comercial do Rossio 1977 2004 LISBOA 

Centro Comercial Guérin 1981 2009 LISBOA 

Centro comercial A C Santos 1981 1998 LISBOA 

Centro Comercial Lusíadas 1987 2012 LISBOA 

Centro Comercial A C Santos 1989 2007 LISBOA 

Centro Comercial Gémini 1984 2010 LISBOA 

Centro Comercial Bloco 10 1980 2010 LISBOA 

Centro Comercial Caleidoscópio 1979 2012 LISBOA 

Centro comercial Libersil 1980 2000 LISBOA 

Centro Comercial Santa Cruz 1987 2005 LISBOA 

Centro Comercial S. Jõao de Deus 1985  LISBOA 

Centro Comercial Forum Lapa 1988  LISBOA 

Centro Comercial Brasil  1985  LISBOA 

Galerias Almirante 1976  LISBOA 

Centro Comercial Portugália 1989  LISBOA 

Galeria Pombalina 1995  LISBOA 

Centro Comercial Tejo 1980  LISBOA 

Centro comercial Espaço Chiado 1992  LISBOA 

Centro Comercial Citi 1979  LISBOA 

Centro Comercial das Pedralvas 1990  LISBOA 

Centro Comercial Columbia 1984  LISBOA 

Picoas Plaza 2003  LISBOA 

Centro Comercial Fojos 1988  LOURES 

Shopping Center avenida 1984  OEIRAS 

Centro Comercia do  Bugio 1986  OEIRAS 

Centro Comercial Queijas  1980  OEIRAS 

Centro Comercial Cheuni 1987  OEIRAS 

Centro Comercial Tropicália Lda 1985 2008 OEIRAS 

Centro Comercial Paço de Arcos 1974 2003 OEIRAS 

Centro Comercial do Alto do 
Lagoal 

1995 1998 OEIRAS 

Edificio Espaço Alfragide 1997  AMADORA 

Centro Comercial Torres de 
Alfragide 

1980  AMADORA 

Centro Comercial Okay 1985 2012 AMADORA 

Centro Comercial Lido 1980  AMADORA 

    

Centro Comercial 2000 1992 2004 SINTRA 

Galeria Butler 1996  SINTRA 

Centro Comercial Queluz 1984  SINTRA 

Centro Comercial Bela Vista 1980  SINTRA 

Vila Franca Centro 1994 2013 VILA FRANCA DE 
XIRA 

Galerias Tranquilidade 1987 2014 CASCAIS 
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Tabela 2 - Centros comerciais moribundos 

NOME Abertura Município 

Centro Comercial Imaviz 1975 LISBOA 

Galerias Via Veneto 1990 LISBOA 

Centro Comercial Stromp 1983 LISBOA 

Shopping Center Palladiums 1979 LISBOA 

Galeria Marquês de Pombal 1993 LISBOA 

Centro Comercial Ericeira 1982 MAFRA 

Centro Comercial Polisuper 1980 SINTRA 

Centro Comercial D. Pedro III 1989 SINTRA 

Centro Comercial Satélite 1997 SINTRA 

Galerias de S. José 1991 AMADORA 

Centro comercial da Amadora 1975 AMADORA 

Centro Comercial S. Pedro do 
Estoril 

1984 CASCAIS 

Centro Comercial Galerias  Parede 
Plaza 

1998 CASCAIS 

Galerias Navegador  1987 CASCAIS 
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Anexo IV 

Fotografias do VilaFranca Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

Imagem 1 – VilaFranca Centro. Fonte: autor. 
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Anexo V 

Fotografias do Centro Comercial Okay 
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Imagem 1 – Exterior do centro comercial Okay. Fonte: autor. 

 
Imagem 2 – Edifício onde se insere o centro comercial Okay. Fonte: autor. 
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Anexo VI 

Fotografias do Centro Comercial do Alto do 

Lagoal 
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Imagem 1 – Exterior do centro comercial do Alto do Lagoal. Fonte: Google 

maps. 
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Anexo VII 

Fotografias do Centro Comercial Roma e as 

suas iniciativas 
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Imagem 1 – Cartaz de divulgação do centro comercial Roma. Fonte: 

Centro Comercial Roma. 

 

 

Imagem 2 – Obras de renovação do centro comercial Roma. Fonte: Centro 

Comercial Roma. 
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Imagem 3 – Entrada do centro comercial Roma. Fonte: Centro Comercial 

Roma. 
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Imagem 4 – Centro comercial Roma antes (à esquerda) e depois (à direita) 

de ter sido renovado. Fonte: Centro Comercial Roma. 
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Imagem 5 – Exemplos de eventos e comemorações promovidas pelo 

centro comercial Roma. Fonte: Centro Comercial Roma. 
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Imagem 6 – Campanhas desenvolvidas pelo centro comercial Roma em 

conjunto com os lojistas. Fonte: Centro Comercial Roma. 

 

Imagem 7 – Uma das últimas lojas, “O Pastel”, a abrir no centro comercial 

Roma na área da restauração. Fonte: Centro Comercial Roma. 

 


